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Mer info: www.sjakknm.no

Sandefjord Grand Prix
Kurbadet, 22.-24. oktober
Helgeturnering med 2 timer på 40 trekk!
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☼

Fem runder, over/under 1500.

☼

Siste fremmøte fredag kl 19. Rundestart fredag kl 1930,
lørdag kl 10 og 16, søndag kl 9, siste runde 30 min. etter
at runde 4 er ferdig. Premieutdeling ca kl 19.

☼

Påmelding og mer informasjon: Pål Farmen,
pal.farmen@broadpark.no eller tlf 33 46 54 29. Se også
http://home.c2i.net/farao/.
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Rekordjevn eliteklasse
Fire spillere stupte
likt over målstreken i eliteklassen
i NM i Fredrikstad.
Dermed er det duket for en historisk
stikkamp.

Aftenposten hadde hvit også muligheten til det brutale 24.Dxc5!! som ville
avgjort partiet umiddelbart. Etter 24...
dxc5 25.Le6+ Kf8 26.Tgf1! kan svart
pakke sammen. Joachims løsning er
nesten like effektiv. I fortsettelsen lar
han alle brikkene fosse i angrep.

Av Torbjørn R.
Hansen

24...Lf8 25.Th1 h6 26.Lxg6 b4
27.Df5 Tb7 28.Sd5 Txe4 29.Sf6+
Kh8

XABCDEFGHY
8-+-+-vl-mk(
7+r+-+-+-'
6p+lzp-sNLzp&
5wq-sn-+QzP-%
4-zp-+rvL-+$
3+-+-+-+-#
2PzPP+-+-+"
1+K+R+-+R!
xabcdefghy

I forkant av norgesmesterskapet pleier det å peke seg
ut et par favoritter, men denne gangen var det nærmest
umulig å spå hvem skulle
ende øverst på seierspallen.
De fleste anså stormesterne
Kjetil A. Lie, Berge Østenstad
og Rune Djurhuus som de
fremste kandidatene, med
Frode Elsness og Espen Lie
som farlige utfordrere. Av
de mange ungdommene
var det Frode Urkedal som
framstod som den mest
seiershungrige.

Thomassen nær
sensasjon
Før turneringen var ikke Joachim Thomassen nevnt i tetstriden. Selv etter fire
runder var det ingenting som tydet på
at han skulle kunne nå toppen. Men
etter fire innledende remiser satte
han opp farten og tok tre strake seire.
I åttende runde stod ledende Frode
Urkedal for tur:

Med så mange brikker i angrep finnes det alltid en vinst. I dette tilfellet
er 30.Sxe4 det aller enkleste og mer
enn nok til å tvinge fram Urkedals
resignasjon. 1–0

Thomassen - Urkedal

XABCDEFGHY
8-tr-+r+k+(
7+-+-vl-+p'
6p+lzp-+p+&
5wqpsn-+LzP-%
4-+-+PvL-+$
3+-sN-wQ-+-#
2PzPP+-+-+"
1+K+R+-tR-!
xabcdefghy

Joachim er en svært sterk angrepsspiller. I fortsettelsen får han sjakk til å se
enkelt ut.
24.Dh3! Som Rune Djurhuus påpeker i
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Med fire strake seire var Thomassen
plutselig alene i tet før siste runde.
Avslutningen ble en nedtur, da han
gikk ned mot Espen Lie. Samlet sett
var det likevel en svært sterk prestasjon
av Joachim.

Urkedal med kanonstart
Mens de fleste favorittene virket litt
tunge og trege i starten av turneringen,
smadret 17-årige Frode Urkedal nesten
alt han møtte på sin vei. Med 3,5 av 4
virket han som en spenstig hare i et
kappløp med trege skilpadder.
I første runde satte han standarden
med stil:

Urkedal - Stig K. Martinsen
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Svart er på defensiven, men foreløpig
ser han ut til å holde stand. Etter
34.Lf7? har han 34…Dxe2! 35.Txe2
Txe2 og svart har overtaket. Urkedal
ville det imidlertid annerledes og la inn
34.Te5! Svart taper nå store mengder
materiell. Etter 34...g5 35.Lf7 Dg4
36.Txe8+ Sxe8 37.Txe8+ Kg7 spilte
Frode nøyaktig 38.Lh5 som forserer
matt i få trekk. 1–0
Etter seire som dette trodde mange at
Frode ville kunne løfte kongepokalen
ved turneringens slutt. Etter å ha
beseiret to av favorittene (Elsness og
Djurhuus) sakket han imidlertid av
med tre remiser og deretter tapet mot
Joachim Thomassen. Før siste runde lå
Frode ett poeng bak Thomassen, men
klarte med seier i siste runde å ta igjen
Thomassen på målstreken.

Posisjonsspilleren Kjetil
Det er ikke uvanlig å spille seks remiser
og vinne tre partier på ni runder. Men
at Kjetil A. Lie skulle gjøre dette, må
sies å være en av turneringens største
overraskelser. Kjetil er en angrepsspiller av klasse, men i denne turneringen
spilte han sikrere og mer posisjonelt
enn noen gang. Antagelig vil Kjetil falle
tilbake til sitt hensynsløse angrepsspill,
men denne gang var det en nytelse å se
på Kjetils presise posisjonsspill. Bare se
på følgende parti fra runde åtte.

NAVN: Joachim Thomassen
ALDER: 19 år
YRKE: Nettopp ferdig med militæret.
Skal ta forkurs ingeniør.
Hvorfor gikk det bra i NM?
Jeg var ute på løpeturer hver dag,
ellers slappet jeg stort sett av mellom rundene.
Hvordan opplevde du NM?
Det er alltid morsomt å spille Landsturneringen. Jeg var veldig usikker
på formen før turneringen, på grunn
av lite sjakktrening i militæret.
Landsturneringen hadde jeg egentlig
tenkt å bruke som oppvarming til
Arctic Chess Challenge. Etter tre
slappe remiser bestemte jeg meg
for å spille mye hardere på vinst.
Selv om jeg ”bare” fikk remis mot
Frode Elsness i fjerde runde ble det
et slags vendepunkt hvor jeg innså
at jeg hadde mye mer å gi. Jeg tenkte
ikke så mye på turneringsplasseringen underveis, men prøvde heller å
holde fokus på neste parti.
Hva husker du best fra NM?
Ikke noe spesielt, det var alt i alt en
bra turnering.

Berge Østenstad - Kjetil A. Lie
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En viktig ingrediens i posisjonsspill er
å ta motstanderens muligheter med i
betraktningen. Her har Kjetil en vin-

Hvor viktig er det for deg å vinne
årets kongepokal?
Jeg regner med at de fleste sjakkspillere drømmer om å vinne kongepokalen.
Hvordan vil du forberede deg til
stikkampen?
Stikkampen får vi ta når den kommer.
Hva er dine sjakkambisjoner?
Målet er først og fremst å bli IM. Jeg
mangler bare noen få ratingpoeng,
så jeg håper det ordner seg i løpet
av Arctic Chess Challenge i Tromsø.
Ambisjoner utover dette blir vel å
prestere sjakk på stormesternivå. I
tillegg ønsker jeg selvsagt å ha representasjonsoppgaver for Norge.

nende fordel ettersom hvits konge står
for utsatt. Kjetil ønsker derfor å få dronningen til f1 slik at mattangrepet kan
starte, men først er han nødt til å flytte
tårnet vekk fra f2. Ettersom han helst vil
holde den hvite kongen avskåret langs
andreraden står valget mellom 45…
Txa2 eller 45…Tb2. Hva ville du valgt?
Kjetil valgte 45…Tb2!! hvoretter Berge
ga opp siden han er hjelpeløs mot det
påfølgende angrepet. 45...Txa2?? ville
kastet et halvpoeng ut av vinduet siden
Berge kunne spilt 46.Txa7+!! Kxa7
47.De7+! og etter 47...Dxe7 er det patt.
Kjetil forutså denne muligheten og passet på at hvit ville ha a-bonden å gå
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med. 0–1
Før siste runde lå Kjetil kun et halvpoeng
bak Thomassen og kunne faktisk stukket av med kongepokalen med seier i
siste parti. Men Kjetil klarte bare remis,
og stikkampen var et faktum.

Espen sikret stikkamp
Espen Lie fikk en dårlig start på turneringen da han tapte mot Daniel Kovachev i første runde. Espen slo tilbake
med seire i runde to, tre og fem, men
hadde deretter en litt treg periode med
remiser i runde 6-8. Til tross for dette
hadde han likevel mulighet til stikkamp
dersom han beseiret Joachim Thomassen i siste runde. Denne sjansen lot ikke
Espen gå fra seg.

NAVN: Kjetil Aleksander Lie
ALDER: 29 år
YRKE: Jobber som miljøterapeut ved
Borge skole i Hovenga i Porsgrunn.
Hvorfor gikk det bra i NM?
Man skal jo være ærlig, så først og
fremst får jeg si det var fordi jeg
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Espen Lie - Thomassen
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Espen har et klart overtak takket være
en enorm terrengfordel. Hvit må imidlertid passe seg, for svart er faretruende
nær en fullstendig blokade. Det kan
virke naturlig å angripe b7-bonden med
Sb6-c8-d6. Dette tillater imidlertid at
Thomassen kan manøvrere løperen til
b5-feltet med Lg6-c2-a4-b5 som gjør

hadde hyppig kontakt med ei meget
spennende, ung dame hjemme i
Porsgrunn. Jeg var godt fornøyd
med sluttresultatet i NM, fordi jeg
ikke hadde særlige forventninger
til eget spill. Jeg slapp meg løs, og
spilte uten følelse av press, på tross
av at jeg var førsterangert. Det verste
presset legger man som kjent på seg
selv, og siden jeg har fått et veldig
avslappet forhold til egen sjakkspilling, tror jeg dette både kan være
min beste venn og verste fiende. I
Corus-turneringen i januar var det
min verste fiende, denne gang var
det en nokså god venn.
Hvordan opplevde du NM?
Jeg fikk en dårlig start (som vanlig),
men i år, som i fjor, lot jeg ikke dette
knekke meg, rett og slett fordi jeg

det nærmest umulig for hvit å gjøre
framskritt. Espen velger derfor å starte
med å bytte av løperne. 46.Ld3! Lxd3
47.Kxd3 Ke7 Først nå følger springermanøveren til d6.
48.Sc8+! Kd7 49.Sd6
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Mesterlig spilt av Espen. En slik springer
kan naturligvis ikke få stå i fred, men
dessverre for svart er bondesluttspillet

vet at det er lang vei til mål, og at
alle kan snuble før eller siden. Jeg
vurderte hele veien mine sjanser til
seier som veldig gode. Selv før siste
runde, og faktisk kanskje aller mest
da. Selv om Joachim hadde spilt en
kjempeturnering, hadde jeg stor
tro på at Espen skulle slå ham. Jeg
hadde også en god følelse før eget
parti mot Djurhuus.
Hva husker du best fra NM?
Jeg husker, dessverre for Frode,
best da den unge fremadstormende
Urkedal skulle hoppe opp på seierspallen, men bommet med noen
centimeter og falt stygt. Da fikk jeg
vondt av ham, men det later til at
den gutten ikke bare er psykisk, men
også fysisk robust. Imponerende
hvordan han hentet seg inn.

Stormester Rune Djurhuus
(til høyre) kjempet igjen i
toppen i jakten på sin første
kongepokal, men havnet på
femteplass, halvpoenget bak
vinnerne. Her spiller han mot
Espen Forså (20), som gjorde
en sterk turnering og havnet
på niendeplass. Partiet endte
remis.

Hvor viktig er det for deg å vinne
årets kongepokal?
For meg er det viktig i den forstand at
det er en god tittel å kunne smykke
seg med, og at det vil føles spesielt å
forsvare fjorårstittelen.
Hvordan vil du forberede deg til
stikkampen?
Forberedelsene til stikkampen er det
ennå litt uklart hvordan vil foregå,
men jeg tenker at det viktigste for
meg vil være å stille sulten og i
angrepsposisjon, og det gjør jeg
best ved å lytte til egen motivasjon.
Jeg må rett og slett se det litt an.
Kanskje forbereder jeg meg masse,
kanskje bare litt. Er jeg ikke motivert
for sjakktrening, så trener jeg heller
bare fysisk, noe som alltid gir meg
sult og motivasjon.

Hva er dine sjakkambisjoner?
Mine sjakklige ambisjoner fremover
består enkelt og greit i å spille sjakk
når jeg er motivert for det og har
tid. Jeg har ingen store mål jeg vil
nå lenger, og sjakken handler nå
for meg om å nyte det som best
jeg kan, samtidig som resultatene
kommer. For det er klart, jeg er
veldig konkurransemenneske, så
når jeg først sitter der, så leker jeg
ikke butikk.
Avslutningsvis må jeg føye til at
jeg synes alle de andre stikkampkjempene er verdige sin plass, og alle
fortjener på sin måte å vinne. Frode
ledet hele veien, og kjempet seg også
tilbake i siste runde, etter tapet i 8.
runde. Joachim er en spiller jeg
personlig har veldig sansen for,
fordi han er uredd, og spiller sjakk

slik jeg liker det. Kompromissløs og
kreativ. Han fant virkelig formen etter hvert, og hadde på mange måter
fortjent å vinne alene. Espen gjorde
som jeg gjorde i fjor, og kjempet seg
tilbake etter en elendig start. Han er
trolig den største magikeren av alle
i årets eliteklasse, man kan rett og
slett aldri føle seg trygg mot Espen.
Når det virkelig gjelder er han veldig
presis, og veldig kreativ. Så, om det
skulle gå på dunken for meg, unner
jeg virkelig alle de andre suksessen
de måtte få. Det sagt, jeg skal gjøre
alt jeg kan for å stoppe dem!
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kliss tapt. 49…Sxd6 50.exd6 Kd8
51.Kc3 Kd7 52.Kb3 Eneste sjanse til
motspill er å få en fribonde i d-linjen.
52…e5 53.dxe5 Ke6 54.Ka4 Kd7
55.Ka5
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NAVN: Espen Lie
ALDER: 26 år
YRKE: Lærer på Myrene barneskole
i Porsgrunn.
Hvorfor gikk det bra i NM?
Jeg prøvde å gjenta suksessen fra
2007, da jeg ferierte i sydligere
strøk sammen med storebror Ole i
to uker rett før NM. Denne gangen
måtte vi nøye oss med en uke, men
det ser ut til å ha virket bra også det.
Jeg tenkte ikke sjakk i det hele tatt
den uken, brukte tiden på å slappe
skikkelig av, spise god mat, trene og
løse sudoku. Med sudokuen fikk jeg
i alle fall holdt hodet i gang. Under
NM gjorde jeg omtrent som jeg pleier
å gjøre, nemlig kombinere forberedelser med godt kosthold, nok søvn
og fysisk aktivitet.
Hvordan opplevde du NM?
Jeg synes arrangementet stort sett
var bra, med gode spilleforhold. Jeg
savnet en form for bulletin (gjerne
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Hvit truer å spille kongen til b6 for så
å følge opp med e5-e6+ og deretter
kongen videre til c7-feltet der den vil
eskortere d-bonden inn. Joachim orket
ikke å se på dette og forsøkte derfor
55…d4, men etter 56.Ka4! plukker
hvit opp d-bonden før kongen returnerer til b6-feltet. Derfor: 1–0

Fire i stikkamp
Dermed endte Kjetil Lie, Frode Urkedal,
Joachim Thomassen og Espen Lie alle
med seks poeng, og disse fire skal ut i
stikkamp. Kjetil Lie er den eneste som
er stormester og må ta favorittstempelet.
De tre øvrige er likevel alle kapable til å

elektronisk) og bedre planlegging
av fotballturneringa. Rent sportslig
fikk jeg en elendig start med tap
etter nesten sju timers spill i første
runde. Jeg hadde ikke særlig stor tro
på at jeg kunne hevde meg da, men
var fast bestemt på å prøve å rette
det opp. I tredje runde spilte jeg
grusomt i åpninga, og burde gått rett
ned mot Nicolai Getz. Heldigvis for
meg fant han ikke de beste trekkene
i midtspillet. At jeg vant dette partiet
og spilte kort remis mot Kjetil i dobbeltrunden på mandag, gjorde at jeg
fikk ny tro på å hevde meg i toppen.
Jeg var heldig i et par andre partier
også. I siste runde hadde jeg ikke
annet valg enn å spille på vinst. Jeg
valgte å spille rolig, fremfor å kaste
alle brikkene i angrep. Det fungerte
heldigvis fint.
Hva husker du best fra NM?
Jeg husker godt at vi for første gang
på jeg vet ikke hvor mange år, ikke
ble med i fotballturneringa! Det
var kjedelig, men når den blir satt
opp på formiddagen før man skal
spille et viktig parti, var det uaktuelt
å spille. Ellers må jeg trekke fram
hoppet og fallet til Frode på premieutdelingen. Jeg har sett det på film
en del ganger, og det ser utrolig vondt
ut. Heldigvis virker det som om det

vinne en slik turnering. Espen Lie har
vunnet en NM-stikkamp tidligere, så
han kan oppskriften. Frode Urkedal har
utviklet seg voldsomt og har allerede vist
at han kan håndtere et slik felt. Man kan
heller ikke avskrive Joachim Thomassen. Han var svært nære i Fredrikstad
og kan overraske igjen. Årets stikkamp
er historisk med fire spillere hvorav to
brødre, og den kommer garantert til å
bli spennende.

gikk bra. Tror videoen av dette fallet
kunne blitt en hit på YouTube.
Hvor viktig er det for deg å vinne
årets kongepokal?
Jeg har faktisk ikke tenkt på hvor
viktig det er for meg å vinne kongepokalen. Men det er klart det hadde
vært gøy. Den første gangen man vinner noe vil alltid være helt spesiell,
og sånn sett tror jeg ikke en eventuell
seier i år vil komme like høyt opp på
lista som seieren i 2007. Likevel vil
det selvsagt være en stor prestasjon
og en spesiell glede å vinne en stikkkamp med tre andre involvert.
Hvordan vil du forberede deg til
stikkampen?
Jeg kommer til å forberede meg ved
å kikke litt på åpninger og analysere
egne partier.
Hva er dine sjakkambisjoner?
Jeg må jo ha som mål å bli stormester, men hvor raskt jeg skal satse
på dette, vet jeg ikke. GM-nappene
kommer ikke akkurat av seg selv,
så for å klare det er jeg avhengig
av å trene mer systematisk. Jeg
kommer nok til å se mer på sjakk
framover, så får tiden vise om det
kan gi resultater.

er: Hopp heller en halvmeter ifra i
første hopp, så slipper du å snuble
og halte til bilen på hjemveien.

jeg) for at jeg har forberedt noe spesielt. Men da er ikke motstanderne
eksperter på det vi spiller heller.
En annen grunn til at det gikk så
bra var selvfølgelig at de aller beste
ikke var med. En siste teori er at
motstanderne mine gjorde flere
avgjørende feil som ble utnyttet
enn motsatt.

NAVN: Frode Urkedal
ALDER: 17 år
YRKE: Foreløpig går jeg på Foss
videregående skole. Når sant skal
sies er jeg også en ganske habil
1911-spiller.
Hvorfor gikk det bra i NM?
Jeg tar alltid NM veldig seriøst og
siden det er få eller ingen dobbeltrunder får jeg god tid til forberedelser og hvile. Som regel går ikke
forberedelsene inn, nettopp fordi
motstanderne mine er redde (tror

1. GM Kjetil A. Lie, Porsgrunn 			
2. FM Frode O. O. Urkedal, 1911 		
3. FM Joachim Thomassen, Moss
4. IM Espen Lie, Porsgrunn 			
5. GM Rune Djurhuus, Akademisk
6. IM Frode Elsness, Moss 			
7. GM Berge Østenstad, Asker 			
8. FM Kjetil Stokke, Bergens 			
9. FM Espen Forså, Tromsø 			
10. IM Øystein Hole, Akademisk 		
11. FM Daniel J. Kovachev, OSS 		
12. Ørnulf Stubberud, OSS 			
13. IM Atle Grønn, OSS 			
14. IM Bjarke Sahl, Asker 			
15. FM Andreas G. R. Moen, OSS
16. Nicolai Getz, OSS 				
17. FM Lasse Ø. Løvik, Asker 			
18. Sondre Waage Tofte, Stavanger
19. FM Carl Fredrik Ekeberg, Asker
20. Stig K. Martinsen, Bergens 		

Hvor viktig er det for deg å
vinne årets kongepokal?
Det ville vært godt å ha en kongepokal på premiehylla, men det er
mange gode kandidater som kan
reise hjem med kongepokalen i
lomma. Selv hvis jeg ikke vinner i
år vet jeg det kommer nye sjanser,
som for eksempel til neste år da jeg
har NM på hjemmebane.

Hvordan opplevde du NM?
Jeg startet sterkt og hadde absolutt
veldig gode sjanser underveis, men
avsluttet langt svakere og vurderte
sjansene mine som små før siste
runde. Men alt klaffet og jeg ble del
av en ”historisk” stikkamp.

Hvordan vil du forberede deg til
stikkampen?
Er ikke det hemmelig?

Hva husker du best fra NM?
Akkurat nå er det en stund siden
NM og mye har allerede gått i glemmeboken, men hvis det er én ting
jeg lærte fra Landsturneringen så er
det at man ikke bør hoppe opp på
seierspallen når det er en liten kant
som spenner ben på deg. Moralen
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Hva er dine sjakkambisjoner?
Først får jeg vel raske med meg
IM-tittelen så fort som mulig, for
deretter å jakte på tittelen over
der igjen.
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Historiske Katrine
Katrine Tjølsen (17)
ble tidenes første
kvinnelige juniornorgesmester!

Katrine stod for en av NMs vakreste
kombinasjoner.

Tjølsen ledet fra start til mål, og
var til slutt et helt poeng foran
nummer to, Levi André Tallaksen. Tjølsen blir dermed den
andre kvinne noensinne som
rykker opp til eliteklassen.

XABCDEFGHY
8r+-+-tr-mk(
7+p+-tR-vlp'
6p+-zp-+p+&
5+-zpQ+-vL-%
4q+P+-+-+$
3+-+-+-+P#
2-zP-+-zPP+"
1+-+-tR-mK-!
xabcdefghy

Katrine Tjølsen - Pål Andreas Hansen
Runde 4

- I eliteklassen i Landsturneringen i 2011 er målet bare å sparke
fra meg. Jeg skal vise at jeg fortjener plassen! sier Tjølsen.

28.Txg7! Fjerner den viktigste forsvarsbrikken. 28...Kxg7 29.Te7+ Kh8

- Generelt er mitt store mål å bli
en god amatør, fortsetter hun
beskjedent.
Like etter NM flyttet Tjølsen med mor
og far til Brasil. Der går Katrine på en
amerikansk skole. Hennes ferd i Brasil
kan følges på bloggen http://ktjolsen.
blogspot.com/.
Katrine begynte å spille sjakk da hun
var seks år. Hun synes det er vanskelig
å peke på noen spesifikke høydepunkter
i karrieren foreløbig. - Men det var jo
kjempegøy å bli kadettnorgesmester på
Hamar i 2007, sier hun. Etter dette har
det blant annet blitt 9. plass i junior-VM
og tittelen kvinnelig internasjonal mester (WIM). Senere i høst skal Tjølsen
forsvare Norges førstebord i OL i Sibir.

- Hvorfor gikk det så bra i NM i år?
- Jeg bestemte meg før turneringen at nå
skulle søvn og forberedelser prioriteres.
Det betyr mindre tid til å være sosial,
men det fungerer for meg. Jeg klarer
ikke å spille sjakk når det samtidig
skjer mye annet, så jeg lot også være å
delta i noen sideturneringer. Dette er
jo individuelt, men det passer for meg!
Dessuten handler det om marginer og
gunstige utfall som var på min side,
sier Tjølsen.
- Det beste minnet fra NM er vel etter å
ha vunnet siste parti, avslutter hun.

XABCDEFGHY
8r+-+-tr-mk(
7+p+-tR-+p'
6p+-zp-+p+&
5+-zpQ+-vL-%
4q+P+-+-+$
3+-+-+-+P#
2-zP-+-zPP+"
1+-+-+-mK-!
xabcdefghy

Men hva nå? 30.Dxb7 fungerer ikke,
på grunn av 30...Dd1+ 31.Kh2 Dd4
som hindrer matt. Heller ikke 30.Dxd6
overbeviser, for etter 30...Da1+ 31.Kh2
Dxb2 er det ingen matt i sikte. Katrine har imidlertid en genial løsning:
30.Lf6+!! Svart ga opp. Hvit matter
etter 30...Txf6 31.Dxb7. 1-0

1. WIM Katrine Tjølsen, Bergens 		
+03 +07 +02 +09 =06 =04 +05 =08 +10
7,5
2. Levi André Tallaksen, Porsgrunn
+11 +08 -01 +07 =04 +06 -03 +10 +12
6,5
3. Espen Peder Baastø, Nordstrand
-01 +12 +10 =04 =07 +13 +02 +09 -05
6
4. Vegar Koi Gandrud, Hønefoss 5,5 5. Odd Martin Guttulsrud, 1911 5,5 6. Jon Kristian Haarr, Stavanger 5,5 7. Espen Haugstad,
Sandnes 5 8. Johannes Kvisla, Stavanger 4,5 9. Pål Andreas Hansen, Verdal 4,5 10. Øystein Aagedal Skage, Bergens 3,5 11.
Asbjørn O. Steinskog, Sandnes 3 12. Daniel Nygaard Nyberg, Kongsvinger 3 13. Vegard Simensen, Kristiansund 3 14. Armin
Gholami, OSS 0
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Klasse Mester:

Opprykk annethvert år
Lars Hjelmås (39) spilte i
eliteklassen i fjor, etter å ha
vunnet mesterklassen året
før. I Fredrikstad var det
klart for et nytt opprykk for
drammenseren, som til daglig
jobber som avdelingsleder i
Ricoh Norge. Med seg til eliten får han Edwin David, som
snek seg foran Ole Christian
Moen på kvalitet.

HVA HUSKER DU BEST FRA NM?
Den fantastiske guiden vi hadde på
ferja til gamlebyen, som kunne fortelle
så mangt om Fredrikstads utrolige
historie.

NAVN: Lars Hjelmås

XABCDEFGHY
8-+-+-snk+(
7+-+-+-tr-'
6p+QzP-+-+&
5+p+-+-+-%
4-+pwqL+-+$
3+-+-+-+P#
2PzP-+-+-+"
1+-+-+R+K!
xabcdefghy

SJAKKFORTID?
Jeg begynte å spille sjakk som
12-åring. Samme året som jeg begynte ble den legendariske jubileumsturneringen med Spasskij arrangert på
Gjøvik. Denne feiringen må ha vært
Norges største sjakklige jubileum, med
simultanforestillinger rundt i distriktet
hele sommeren. En flying start for en
sjakkinteressert gjeng med gutter!
Blant mine tidligere resultater er det
juniornorgesmestertittelen fra 1989
jeg husker best.

SJAKKAMBISJONER?
Spille morsom sjakk.
Hjelmås (hvit) fikk inn følgende pene
avslutning mot Brede A. Kvisvik i
runde 3:

HVORFOR GIKK NM SÅ BRA?
Sjakk-NM er først og fremst en sosial
greie for meg. Men jeg prøver å spille
aggressivt og velge spennende stillingstyper. Noen ganger fungerer dette bra,
og andre ganger mindre bra.

34.Txf8+ Kxf8 35.Dc8+ Kf7
36.Dd7+ Kf6 37.Df5 matt! 1-0

1. FM Lars Hjelmås, Drammens 		
+36 +20 +10 +06 =04 +11 -05 =02 =03
6,5
2. Edwin David, Kristiansund 			
=11 +14 -03 +12 =05 +28 +04 =01 +10
6,5
3. FM Ole Christian Moen, OSS 		
=30 +29 +02 -04 =13 +14 +10 +05 =01
6,5
4. Ludy Helsio P. Sousa, 1911 6 5. Håkon Briseid, Akademisk 5,5 6. Emil D. Agdestein, Trondheimstud. 5,5 7. Lars Breivik,
Drammens 5,5 8. Martin Valla, OSS 5,5 9. CM Joachim Solberg, Alta 5,5 10. Brede A. Kvisvik, Kristiansund 5 11. Håkon Strand,
Stavanger 5 12. Tom R. Evensen, Trondheim 5 13. Terje Eriksen, Drammens 5 14. Erik Eikeland, Nordnes 5 15. Anders G.
Hagen, Moss 5 16. Geir I. Henriksen, Drammens 5 17. Bror Thanke, Nordstrand 5 18. Abdulla M. Muhsen, Bergens 5 19. Frode
Lillevold, Strømmen 4,5 20. Paul Johansen, Moss 4,5 21. FM Øivind Johansen, Sarpsborg 4,5 22. FM Jøran Aulin-Jansson,
Asker 4,5 23. Anders Hobber, Porsgrunn 4,5 24. Roar E. Nakken, Aalesunds 4 25. Johannes Høie, Moss 4 26. Frode Ludvigsen,
Drammens 4 27. Timmie Nygaard, Caissa 4 28. Alexander R. Flaata, Black Knights 3,5 29. Aryan Tari, Asker 3,5 30. Thomas
Thomassen, Stavanger 3,5 31. Kenneth Hamre, Sarpsborg 3,5 32. Joar G. Pettersen, Stavanger 3 33. Knut Lennart Tangen,
Lillehammer 3 34. Raymond Boger, Stavanger 3 35. Svetoslav Mihajlov, OSS 3 36. Jan Sørgjerd, Nordstrand 3 37. Ellisiv Reppen, OSS 3 38. Torbjørn Dahl, Hell 2,5
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Klasse Kadett:

Favorittseier
Ratingfavoritt Anders Thingstad (15) så ut til å
ha god kontroll i klasse kadett (16 år og yngre).
Thingstad kommer fra en sjakkfamilie med flere
brødre som spiller. Han bor på det lille tettstedet
Vikersund i Modum kommune, og går på Nordre
Modum ungdomsskole.
NAVN: Anders Thingstad
SJAKKFORTID?
Jeg startet med sjakk som seksåring da jeg skulle være med
og hente storebroren min Even fra nybegynnerkurset i Modum. Han som ledet det hele, Øystein Brekke, kom bort til
meg, og vips satt jeg der ved brettet selv! Herfra hadde jeg
rask framgang og begynte å spille mange barneturneringer.
I begynnelsen kom jeg langt ned på resultatlistene, men jeg
krøp stadig lengre opp. Da jeg var åtte år vant jeg klasse G (ni
år og yngre) i NM for ungdom i Sandnes. To år senere, under
Nordisk mesterskap for ungdom i Oslo 2005, var jeg lavest
ratet med 675. Likevel ble jeg ubeseiret og vant veldig uventet
klassen min. Etter dette spilte jeg enda flere turneringer, men
fikk det ofte ikke helt til i de store mesterskapene. I år klarte
jeg endelig å vinne min første landsturnering.
HVORFOR GIKK DET SÅ BRA DENNE GANGEN?
Jeg forberedte meg godt til alle rundene isteden for å være
med på så mange kveldsarrangementer. Fotball-VM klarte jeg
for det meste å holde avstand fra, og jeg fikk i meg nok næring
under partiene. Jeg hadde i tillegg sett på noe ny teori til
turneringen som forberedelse mot noen av konkurrentene,
men isteden ble det de som overrasket meg!

HVA HUSKER DU BEST FRA NM?
Det må være selve partiene jeg spilte og det fine stedet vi
bodde på. Jeg bodde nemlig sammen med tre andre sjakkfamilier hos familien Johansen, litt utenfor Fredrikstad med
4-5 meter å gå ned til badebrygga.
HVA ER DINE SJAKKLIGE AMBISJONER?
Jeg vet ennå ikke hvilken klasse jeg skal spille i under neste
landsturnering, så ambisjonene for turneringa må stilles inn
etter det. Ellers har jeg ikke satt meg noen konkrete mål på
hvor langt jeg vil nå, men jeg skal naturligvis prøve å bli så
god som mulig!
På neste side kan du se Thingstad (svart) avgjøre på en
instruktiv måte mot Fredrik Beer-Jacobsen i runde åtte.

1. Anders Thingstad, Hønefoss 		
+22 =03 +06 +02 =05 +10 +08 +11 =04
7,5
2. Ole Emil Frisvold, Bergens 			
+17 +11 +09 -01 +08 =03 +06 =05 +13
7
3. Erlend Kyrkjebø, Stavanger 			
+19 =01 =04 +07 +09 =02 -05 +06 +12
6,5
4. Sebastian Mihajlov, OSS 6 5. Tor Botheim, 1911 5,5 6. Stian Johansen, Moss 5,5 7. Jens Hjorth Kjølberg, 1911 5,5 8. Markus
Moripen, Nordstrand 5 9. Henning Kjøita, 1911 5 10. Arne Morten Kästel, Molde 4,5 11. Fredrik Beer Jacobsen, Stavanger 4,5
12. Johan Salomon, Nordstrand 4,5 13. Jørgen Hoel, Bergens 4,5 14. Trym Daniel Rødvik, Hamar 4,5 15. Erle A. M. Hansen,
Kristiansand 4 16. Johannes H. Bøhler, 1911 4 17. Simon Barane, Sandnes 3,5 18. Vegard Øverås, Sandnes 3,5 19. Viktor W.
Mathisen, Nittedal 3,5 20. Jonas H. Rasmussen, Bergens 3,5 21. Håkon N. Nordstrøm, Bergens 3 22. Torgeir Kjøita, 1911 2,5
23. Ingrid Øen Carlsen, NTG 2,5 24. Andreas Jansen, Bergens 2
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XABCDEFGHY
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Hvis man leter etter en plan, kan det ofte
være lurt å forbedre plasseringen til den
dårligst plasserte offiseren. 25...Lf8!
Denne løperen gjorde ikke så mye, og
skal isteden hjelpe til på dronningfløyen.
26.Da2 La3 27.Se2 Lb2 28.Sc1 I en
trang og vanskelig stilling, gjør hvit en
feil. Thingstad avgjør elegant. (Se neste
diagram) 28...Lxc3! 29.Sxb3 cxb3
30.Dxb3 Lxd2 31.Td1 Db4 32.Dxb4
Lxb4 og svart vant sluttspillet. 0-1 (45
trekk)
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Kadett B:

Egil til topps
I Kadett B, for kadetter med rating under 1250, ble det jevnt mellom
Nordstrands Egil Aa. Fjeldheim og et av Kristiansunds nye talenter,
Øyvind Hoem Vaseng. Egil knep seieren på kvalitetsberegning. Vinneren er 14 år og skal begynne i 9. klasse på Karlsrud ungdomsskole
til høsten.
NAVN: Egil Aa. Fjeldheim
SJAKKFORTID?
Jeg begynte å spille på SFO i 1. klasse på Karlsrud barneskole. Mitt beste resultat
hittil er 2. plass i NM for ungdom i Bergen i 10-årsklassen i 2006.
HVORFOR GIKK DET SÅ BRA DENNE GANGEN?
Jeg har vært på kurs hos Sjakkhuset det siste skoleåret. Jeg gikk også på NM-trening
på Sjakkhuset helgen før NM.
HVA HUSKER DU BEST FRA NM-UKA?
Møte med gamle og nye sjakk-kompiser, og da jeg fikk premien.
HVA ER DINE SJAKKLIGE AMBISJONER?
I 2011 vil jeg satse på Kadett A og prøve å vinne. Jeg tror ikke jeg kommer til å
satse på sjakk når jeg blir voksen, men jeg kommer fortsatt til å spille sjakk,
mest sannsynlig for gøy.
1. Egil Aarstad Fjeldheim, Nordstrand
=07 -05 +13 +06 +02 +03 +04 +09 +08
7,5
2. Øyvind Hoem Vaseng, Kristiansund
+14 +06 +03 +05 -01 =04 +09 +08 +07
7,5
3. Sigve Hølleland, Masfjorden		
+08 +04 -02 +09 +11 -01 =05 +06 +10
6,5
4. Jon Machlik, Tromsø 6 5. Jens H. Eikre, Halden 5,5 6. Eivind Aartun, Stavanger 5 7. John P. S. Continibali, Stavanger 4,5 8.
Richard Knudsen, Halden 4 9. Anita Gholami, OSS 4 10. Bjørn Sander V. Bjaanes, Caissa 4 11. Eirik Hauge, Fana 3 12. Fredrik
Ø. Pettersen, Fredriksstad 3 13. Adrian H. Oddenes, Fredriksstad 1,5 14. Martin T. Aaserud, Fredrikstad 1
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Klasse 1:

Også god i angrep
Lars Erik Pedersen (39) fra Strømmen var suveren
i klasse 1 (rating 1750-1999). Pedersen bor på
Jessheim og arbeider ved Forsvarets forskningsinstitutt (FFI) på Kjeller.
NAVN: Lars Erik Pedersen
SJAKKFORTID?
Jeg begynte å spille sjakk da jeg startet å jobbe ved FFI, ca i
26 års-alderen. Mye av grunnen (eller skylden - avhengig av
perspektivet ditt) var at jeg ble kjent med Frode Lillevold på
det tidspunktet (han jobbet også ved FFI). Han var allerede
en god klasse 1-spiller på den tiden, og fikk meg interessert
i sjakk. Han var på mange måter min sjakkmentor i begynnelsen, og det tok ikke mer enn ca ett år før jeg meldte meg
inn i Strømmen sjakklubb, hvor jeg nå spiller. Tidligere gode
resultater må vel være 3. plassen i klasse 1 i 2008 og 3. plass
i klasse 2 i 2001. Ellers har jeg noen gode enkeltresultater,
som remis mot en IM, og jeg tror faktisk at jeg har slått
Magnus Carlsen i et langsjakkparti og i et hurtigsjakkparti
på 90-tallet.
HVORFOR GIKK DET SÅ BRA DENNE GANGEN?
Jeg har ikke noen god grunn til hvorfor det gikk så bra
i årets NM. Men jeg var ganske avslappet med tanke på
resultater og forsøkte å spille ganske intuitiv sjakk og ikke
tenke altfor mye på hver stilling. Det medførte at jeg svært

sjelden var i tidsnød, noe jeg føler har vært et problem for
meg tidligere.
HVA HUSKER DU BEST FRA NM?
Det jeg husker best er Simen Agdesteins utrolige evne til
å vinne tapte stillinger i lynsjakk-NM. Det slutter ikke å
forbause meg hvor mange ressurser en spiller på det nivået
klarer å se med bare noen sekunder igjen på klokken. Jeg
husker også godt et sluttspill som Terje Nilsen (klasse 1)
klarte å vinne i ren Dvoretsky-stil i 1. runde.
HVA ER DINE SJAKKLIGE AMBISJONER?
Mine sjakklige ambisjoner var å komme over 2000 i rating,
og det ser faktisk ut til at jeg klarer det nå etter at NM blir
ratet. Neste år får jeg igjen forsøke meg i mesterklassen og
da er målet mitt å gjøre det bedre enn i 2009. Jeg synes det
er ganske stor nivåforskjell på klasse 1 og klasse mester, så
jeg trenger nok litt tid til å beherske det nivået.

1. Lars Erik Pedersen, Strømmen
=34 +19 +42 +43 =14 =03 +08 +02 +07
7,5
2. Tor Gulbrandsen, Nordstrand 		
+40 +11 +15 -03 =06 +12 +05 -01 =04
6
3. Kjell Magne Johnsen, Vadsø 			
+45 =22 +09 +02 =20 =01 +14 -07 =08
6
4. Carl Erik Horda, Caissa 6 5. Håvard Skøien, Bergens 6 6. Kenneth Einarsen, Akademisk 6 7. Espen Thorstensen, Kongsvinger 6 8. Kristian Livendahl, Fredriksstad 6 9. Espen Norberg, Fribonden 6 10. Ole Jørn Gyldenås, Nordstrand 6 11. Gunnar
Stray, Moss 5,5 12. Helge E. Theting, Kragerø 5,5 13. Hans Arild Runde, Akademisk 5,5 14. Jo Kristian Løberg, OSS 5 15. Jussi
Dyrnes, Nordstrand 5 16. Pål Agdestein, Asker 5 17. Jim Christensen, Mo 5 18. Christian Harstad, OSS 5 19. Morten Lilleøren,
Lørenskog 4,5 20. Håkon Haugsrud, Lillehammer 4,5 21. Pål-Ole Liabøtrø, Stjernen 4,5 22. Leif Bjornes, Kristiansand 4,5
23. Bjørn Haveland, Bærum 4,5 24. Lars Th. Monsen, Nordstrand 4,5 25. Jan Stokke, Drammens 4,5 26. Rafael T. Gonzales,
Aalesunds 4,5 27. Robin Olsen, Moss 4,5 28. Trond E. Nilsen, Nordstrand 4 29. Anders Rønningen, Kongsvinger 4 30. David
Lilleøren, Lørenskog 4 31. Asbjørn Tømte, Drammens 4 32. Terje Nilsen, Strømmen 4 33. Leif Kverndal, Stjernen 3,5 34.
Vebjørn Selbekk, Moss 3,5 35. Jørn Snellingen, Black Knights 3,5 36. Bjarne Undheim, OSS 3,5 37. Nimon Hoti, Førde 3,5
38. Lars Oskar Hauge, OSS 3,5 39. Bård Fjellengen, Sarpsborg 3,5 40. Lewi Bekkelien, Black Knights 3,5 41. Lars Johansen,
Nordstrand 3,5 42. Per Omtvedt, Stjernen 3 43. Gunnar Stake-Larsen, OSS 3 44. Henrik Sjøl, Akademisk 3 45. Jan Synnestvedt,
Nordstrand 2
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Klasse 2:

Trosset ratingtallet
Klasse 2 (1500-1749) ble vunnet av en av de lavest ratede i
klassen. Christian Grundekjøn
(23) er tydelig en spiller på full
fart framover. Han er oppvokst i
Fredrikstad, men bor i Tromsø
der han tar vernepleierutdanning og jobber på skole.

HVORFOR GIKK NM SÅ BRA?
20 minutter før Landsturneringen
startet, sto jeg oppført på førstebord
i klasse 3, selv om jeg egentlig hadde
fått innvilget å spille i klasse 2 dagen
før. Jeg fikk endret til klasse 2 og følte
vel at jeg hadde alt å vinne, fremfor å
være ratingfavoritt i klasse 3.

NAVN: Christian Grundekjøn

HVA HUSKER DU BEST FRA NM?
Regnværet i runde sju som rakk å stå
på i gode fem minutter før arrangøren
stengte takluka. Jeg mistenker at min
motstander, som satt rett under luka,
ble rammet av nedbøren i større grad
enn meg selv. Var det her turneringen
ble avgjort!? Ellers kan det nevnes at
jeg satte i stand en bade- og grilltur
for langveisfarerne fra Tromsø. Her
ble det også fisket etter krabber, og
enkelte landkrabber ble så ivrige i fiskinga at det bar ned i sjøen med dem
også. Blant disse var 16 års-jubilanten
Elise Forså.

SJAKKFORTID?
Jeg lærte sjakk i nokså ung alder(6-7
år) og ble med på Fredriksstad schakselskaps nybegynnerkurs. Etter en
pause fra sjakken på 4-5 år begynte
jeg å spille i Tromsø. Her har det blitt
en del turneringsseire på nest høyeste
nivå. Men det beste resultatet hittil må
være da jeg, på grunn av asken fra
Island og dertilhørende flykaos, fikk
innpass i mesterklassen i nordnorsk
mesterskap 2010, og endte som nummer åtte.

SJAKKAMBISJONER?
Å fortsette å yppe meg mot de beste
i Tromsø, samt å opprettholde spillegleden. Jeg satser på å få med meg
Arctic Chess Challenge.

1. Christian Grundekjøn, Tromsø
+WO +29 +37 =07 +08 +02 +11 -04 =05
7
2. Svein Arne Thrana, Nittedal 			
+12 +05 +20 =11 +07 -01 +28 =08 =04
6,5
3. Sigmund Lunde, Sarpsborg 			
+39 +06 -11 =21 +22 -07 +23 +14 +13
6,5
4. Ole Kr. Førrisdahl, Sarpsborg 6,5 5. John Kr. Johnsen, OSS 6,5 6. Geir Nesheim, 1911 6,5 7. Håvard Bjerkevik, Volda Ørsta
6 8. Bjørn W. Fosdahl, Stjernen 6 9. Tore Garberg, 1911 6 10. Christoph Anderl, Stjernen 6 11. Ken T. Nordtvedt, Namsos 5,5
12. Thor Roverud, Caissa 5,5 13. Roar Slettehaug, Fribonden 5,5 14. Espen Sollum, Stjernen 5,5 15. Ole A. Lie, Porsgrunn
5,5 16. Geir Brobakken, Hamar 5,5 17. Dag Andersen, Sarpsborg 5,5 18. Jia Qi Xue, 1911 5,5 19. Jukka Welling, Tammerfors
5,5 20. Aleksander Omtvedt, 1911 5 21. Olav Aage Erikstad, Akademisk 5 22. Leif Trygve Hegvik, Stavanger 5 23. Andreas
Strand, Modum 5 24. Knut Valle, Aalesunds 5 25. Pål Moe, OSS 5 26. Per Inge Holmen, Mo 5 27. Geir O. Aagedal, Bergens 5
28. Espen Wasshaug, Stjernen 4,5 29. Jørund Berstad, Førde 4,5 30. Thoralf N. Barstad, Nordstrand 4,5 31. Odd Pedersen, Ullr
4,5 32. Frode Høva, Follo 4,5 33. Erlend R. Blom, Bergens 4,5 34. Arild Øksnevad, Nittedal 4,5 35. Ola Liabøtrø, Akademisk
4 36. Guttorm Andersen, Stjernen 4 37. Tom R. Wister, Kirkegata 4 38. Jonatan M. Andersen, Bergens 4 39. Torstein Furnes,
Follo 4 40. Stig-Atle Paulsen, Modum 4 41. Elise Forså, Tromsø 4 42. Åsmund Sem-Johansen, Stovner 4 43. Håkon Bull,
Tønsberg 4 44. Truls Skauge Klausen, Drammens 4 45. Roger Sætre, Bergens 4 46. Erik Skålnes 4 47. Bjarte Engeset, Larvik
4 48. Petter Lund, Asker 4 49. Jan M. Øverås, Sandnes 3,5 50. Jan Rune Moberg, Follo 3,5 51. Anders Sørjordet, 1911 3,5 52.
Hans Hovden, Kirkegata 3,5 53. Henrik Aas, Nittedal 3,5 54. Frode Arntsen, Kristiansand 3,5 55. Viggo Andersen, Stjernen
3 56. German Ortiz Springinsfeld, Halden 3 57. Thomas G. Larsen, Larvik 3 58. Mikhail R. Lilleøren, Lørenskog 3 59. Otto
Milvang, Nordstrand 3 60. Svein E. Ruud, Stjernen 2 61. Olav K. Fredriksen, 1911 2 62. Knut Ø. Abrahamsen, Nordstrand 1,5
63. Kjell S. Thoreby, Sarpsborg 1

15

Klasse 3:

Spurtet til seier
Yngve Rasdal (28) vant et pent parti mot Ryaad
Aabid i siste runde, og snek seg dermed foran på
tabellen. Rasdal bor i Masfjorden der han jobber
som lærer på Sandnes skole, en skole som har
fostret mange sterke sjakkspillere.
NAVN: Yngve Rasdal
SJAKKFORTID?
Jeg spilte som mange andre mye sjakk på Sandnes skole. Jeg
sluttet mer eller mindre med sjakk etter dette, men gjorde
”comeback” i klasse 5 under landsturneringen i Molde i
2003. Jeg spiller stort sett bare én turnering i året, nemlig
Landsturneringen, og har nå kommet meg opp i klasse 2.
Høydepunktet før årets turnering var 2. plassen i klasse 4
under NM i Moss i 2006.
HVORFOR GIKK DET SÅ BRA?
Jeg er ganske overrasket over at det gikk så bra, jeg har ikke
fått mulighet til å trene noe særlig, så målsetningen var bare
å ta såpass med poeng at jeg ville gå opp i rating. Underveis
skjønte jeg at det var mulig å forbedre plasseringen fra i
fjor (8. plass). Jeg er selvsagt kjempefornøyd! Hvis det er
noe som kan kalles lurt, så må det være at jeg endelig fant
en åpning som passer meg når jeg har svart. Jeg tok 3,5 av
4 med de svarte brikkene. Tidligere år har jeg slitt med å

komme ut av startblokka med de svarte brikkene, så det må
sies å være en vellykket snuoperasjon.
HVA HUSKER DU BEST FRA NM?
Jeg spilte en kamp som varte i 6 timer og 51 minutter, den
kommer jeg nok til å huske lenge. Først hadde jeg vinst, så
hadde motstanderen min mulighet til å vinne, før det til
slutt bare var kongene igjen på brettet.
HVA ER DINE SJAKKAMBISJONER?
Først og fremst må det være å nå 1500 og etablere meg i
klasse 2. Tror jeg når ca 1450 med ratingfremgangen fra
denne turneringen, så det skal ikke altfor mange poeng til i
klasse 2 for å få den nødvendige ratingfremgangen. I tillegg
kan jeg spille seriesjakk for å prøve å få noen ekstra poeng
der, men det kan jo også gå andre veien…

1. Yngve Rasdal, Masfjorden 			
+44 +07 +20 -09 +24 =10 +11 +16 +02
7,5
2. Ryaad Aabid, Kristiansand 			
-07 +44 +48 +18 +17 +16 +15 +03 -01
7
3. John Ivar Brekke, Trondheim 		
-43 +27 +45 +25 +08 +04 +09 -02 +10
7
4. Eirik Garnås, 1911 7 5. Hans Joachim Aadland, Fana 6,5 6. Bibek Liu, Lørenskog 6 7. Eirik Kyrkjebø, Stavanger 6 8. Rolf
Livendahl, Fredriksstad 6 9. Alexander Berezkin, Trondheim 5,5 10. Sigurd Kittilsen, Elverum 5,5 11. Harald Omland, Asker
5,5 12. Rudolf Steinkellner, Kirkegata 5,5 13. Torge Ugland, Drammens 5,5 14. Rolf A. Olsen, Samisk 5,5 15. Øivind Jakobsen,
Skjervøy 5 16. Ulrich Dalseth, Kristiansand 5 17. Hans Stabbetorp, Fredriksstad 5 18. Tommy Hansen, OSS 5 19. Magnus
Aarthun, Stavanger 5 20. Trond Jacobsen, Bodø 5 21. Steinar Leite, Modum 5 22. Fredrik Lange Berge, 1911 5 23. Øyvind
Hjelle, Bodø 5 24. Steinar Lode, Våler 4,5 25. Lars A. Stensen, Direkte 4,5 26. Anders Paulshus, Akademisk 4,5 27. Bjørn
Ellingsrud, Nordstrand 4,5 28. Rune A. Jørgensen, Asker 4,5 29. Olav Hjortås, Nord-Odal 4 30. Oddvar Kristiansen, Stjernen
4 31. Harald Mottang, Stjernen 4 32. Tore J. Heggum, Ullr 4 33. Otto Brokke, Drammens 4 34. Morten Gunnufsen, SMPOAÅ
4 35. Øivind Carstensen, Nordstrand 4 36. Morgan Henriksen, Hamar 4 37. Gitle Kirkesola, OSS 4 38. Johnny Karl Pedersen,
Tromsø 4 39. Ingrid Strand, Modum 4 40. Finn Arild Wister, Kirkegata 3,5 41. Henrik Gaudernack, 1911 3,5 42. Georg Balas,
1911 3 43. Knut Are Hansen, Kristiansand 3 44. Morten Sand, Nordstrand 3 45. Thomas Wasenius, Moss 3 46. Benjamin
M. Andersen, Moss 2,5 47. Idar Sørensen, Drammens 2,5 48. Geir F. Lorem, Tromsø 2 49. Rune Borøy, Bodø 2 50. Karl-Egil
Nordling, Moss 1,5 51. Anders Knudsen Beck, Tønsberg 1 52. Rune Bergquist, Tønsberg 0
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Klasse 4:

Seier tross
mobiltap
Klassevinner Christian Poppe (20) tapte bare ett
parti i årets NM - på lyd fra mobiltelefon i andre
runde. Poppe bor i Oslo og studerer medievitenskap på byens universitet.
NAVN: Christian Poppe
SJAKKFORTID?
Jeg begynte å spille allerede i 1. klasse på barneskolen for
1911. Jeg ble utrolig godt tatt vare på av Johs R. Kjeken, Finn
Møller og Torstein Bae, selv om jeg aldri var det helt store
talentet. I tillegg fikk jeg gode venner gjennom sjakken og
dette er nok grunnen til at jeg har fortsatt med sjakk. Jeg har
vel noen seire i Oslomesterskapet i lagsjakk med Kringsjå
barneskole og Nordberg ungdomsskole som jeg setter ganske
høyt, ellers har jeg en enslig BGP-seier fra Korsvoll Barnas
Grand Prix i 2001 eller noe sånt.
HVORFOR GIKK DET SÅ BRA DENNE GANGEN?
Jeg vil gjerne takke Aleksander Omtvedt som spilte i klasse
2 i år for å ha hjulpet meg med å analysere partier, dette
bidro sterkt til at jeg endret tenkemåten før mesterskapet.
Ellers har jeg hatt for uvane å bruke for kort tid. Dette var
jeg veldig bestemt på å snu før årets NM, ettersom jeg følte
at jeg hadde muligheter for en god plassering.

HVA HUSKER DU BEST FRA NM?
Det jeg husker aller best fra turneringen er den ekle følelsen
jeg fikk i magen da mobilalarmen gikk i 2. runde. Det var
utrolig surt. Jeg satte alarmen på 10.05 i tilfelle jeg skulle
forsove meg...
HVA ER DINE SJAKKLIGE AMBISJONER?
Målet videre er ganske enkelt å få mer tid til sjakk. Jeg synes
det er utrolig befriende å ta seg fri fra dagliglivet og konsentrere meg om 64 ruter og 32 brikker. I neste års Landsturnering er målet en topp 10-plassering i klasse 3. Skulle jeg
klare dette har Johs R. Kjeken lovet meg et sjakkparti, noe
han aldri har tatt seg tid til tidligere, selv om vi har kjent
hverandre i godt over ti år.

1. Christian Koyama Poppe, 1911
+16 -26 =39 +37 +10 +15 +02 +05 =03
7
2. Allan Lilleøren, Lørenskog 			
+46 =37 +10 +23 +09 =07 -01 =06 +15
6,5
3. Michael A. Meyer, Fredriksstad
=35 +25 =08 +18 =04 =06 +29 +17 =01
6,5
4. Alise Haukenes, Hamar 6,5 5. Finn Syvertsen, Asker 6,5 6. Snorre Rygg, Nord-Odal 6 7. Frode Fredriksen, Stavanger 6 8.
Ole Ivar Kjernlie, Fredriksstad 6 9. Bjørn Noralf Dybvik, Aalesunds 6 10. Gaute Ferstad, Trondheim 6 11. Leif Kjøita, 1911
5,5 12. Ørjan Jørgensen, Kongsvinger 5,5 13. Anders Stanghelle, Nord-Odal 5,5 14. Harald Peter Stette, Fredriksstad 5,5 15.
Torfinn Bjørklund, Konnerud 5 16. Kurt Normann Sevland, Sevland 5 17. Ulf R. Hansen, Tromsø 5 18. Vidar Gjære, Direkte 5
19. Sindre Brobakken, Hamar 5 20. Erling Sætervik, Molde 5 21. Tor Petterson, Porsgrunn 5 22. Audun Hoem, Kristiansund
5 23. Tormod Thingstad, Hønefoss 4,5 24. Amund Nergård, Samisk 4,5 25. Alf Geir Thowsen, Follo 4,5 26. Kurt-Norman
Øiestad, Tønsberg 4,5 27. Fredrik Heggelund, Mo 4,5 28. Trond V. Braathen, Moss 4,5 29. Pål Egil Knutsen, Samisk 4,5
30. Hans-Henry Jacobsen, Tromsø 4,5 31. Lars Hope, Brønnøysund 4 32. Øivind Andersson, Drammens 4 33. Stian Valle,
Akademisk 4 34. Jon Birger Rosseland, Fredriksstad 4 35. Vegard Garmark, Follo 4 36. Øivind Hagberg, Stovner 4 37. Gerry
Larsen, Fredriksstad 3,5 38. Arne Hallsjø, Sevland 3,5 39. Odd G. Ridal, Gjøvik 3,5 40. Helmer Nilsen, Konnerud 3,5 41. Jack
Helgesen, Sarpsborg 3,5 42. Tom Steinskog, Sandnes 3,5 43. Eirik Moltu, Sarpsborg 3 44. Camilla Livendahl, Fredriksstad 3
45. Jan Svindahl, Kristiansand 3 46. Morthen Auke, Konnerud 3 47. Niklas Savio, Caissa 2,5 48. Petter Thorvaldsen, Fredriksstad 2,5 49. Jing Shan Liu, Lørenskog 2
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Klasse 5:

Uten debutantnerver

Det er ikke ofte ratingfavoritten
vinner klasse 5 - som regel stikker
en uratet (og underratet) av med
pokalen. I år klarte imidlertid
Ove Johansen, med 990 i rating,
å gå helt til topps i sitt første NM.
Johansen (43) er opprinnelig fra
Stjørdal, men bor i Oslo og jobber
som postbud.

samt en del hurtigsjakkturneringer, så
dette var helt nytt for meg. Jeg prøvde
å bruke tiden min riktig, da jeg har en
tendens til å gjøre trekkene mine litt
for fort. Elllers prøvde jeg å hvile mye
mellom partiene. På forhånd har jeg
lest en del sluttspillsbøker og trent litt på
åpninger, og jeg spiller en del på nettet
selvfølgelig.

NAVN: Ove Johansen

HVA HUSKER DU BEST FRA NM?
Det er to ting. Det første var at jeg klarte
å bli nummer tre i lyn-NM, det hadde
jeg virkelig ikke trodd. Det andre er den
gode stemningen som var hele uka. Du
ble like godt mottatt, enten du er amatør
eller elitespiller. Dette er en av grunnene
til at jeg liker å spille sjakk.

SJAKKFORTID?
Jeg begynte å spille sjakk i Stjørdal
sjakklubb da jeg var 7-8 år. Jeg hadde
mange fine år i klubben, det var et veldig
bra ungdomsmiljø der. Jeg kan takke
nå avdøde Ivar Berri og min bror Svein
Johansen for min sjakkarriere. Jeg flyttet til Oslo i 1985, der jeg fort fikk andre
interesser enn sjakk. Jeg spilte ikke noe
særlig igjen før i 2008, da jeg meldte meg
inn i Stovner sjakklubb. Det er en liten,
men veldig hyggelig klubb i Oslo nord.
Jeg har ingen tidligere meritter.

HVA ER DINE SJAKKAMBISJONER?
Jeg har bestemt meg for å delta i noen
helgeturneringer i høst og vinter. Så må
jeg studere noen nye åpninger. Jeg håper
også å få deltatt på noen kurs gjennom
Sjakkhuset.

HVORFOR GIKK DET SÅ BRA?
Da dette var mitt første NM, var jeg spent
på hva som møtte meg. Jeg har bare vært
med i noen helgeturneringer tidligere,

1. Ove Johansen, Stovner 			
+29 -03 +23 +22 +10 +11 +02 +04 +08
8
2. Leiv Røsok, Direkte 			
+23 -10 +32 +12 +05 +04 -01 +06 +03
7
3. Tore W. Adamsen, Fredriksstad
+36 +01 +22 =04 =08 +06 +15 +05 -02
7
4. Svein Erik Kringstad, Sotra 6,5 5. André Midtgård, Sarpsborg 6 6. Aud Norunn Strand, Modum 6 7. Lars Rasmussen Theting,
Kragerø 6 8. Jens Petter Olsen, OSS 5,5 9. Stein Sjuls Hansen, Kampen 5,5 10. Halfdan Holmen, Mo 5 11. Ole Hegelund,
Byneset 5 12. Terje Baustad, Stavanger 5 13. Kolbjørn Bø, Randaberg 5 14. Johan Lien, Hønefoss 5 15. Ole Birkeland, Kristiansand 4,5 16. Åvald Sommervoll, 1911 4,5 17. Paul Ivar Johansen, Trondheim 4,5 18. Peter Agdestein, NTG 4,5 19. Bernt
Bjørn, Tromsø 4,5 20. Dag Einar Sommervoll, 1911 4,5 21. Elin Johnson, Bergens 4,5 22. Anton Amarapala, Lørenskog 4
23. Eirik Thorbjørnsen, Randaberg 4 24. Jens Østmann, Tønsberg 4 25. Sebastian Egeberg, Strømmen 4 26. Kjell Nygaard,
Direkte 4 27. Ramona Grotle, Bergens 4 28. Syver D. Agdestein, Asker 3,5 29. Tobias Lien, Fredriksstad 3 30. Elisabeth Aa.
Solum, Strømmen 3 31. Ask Sommervoll, 1911 3 32. Roar André Bakken, Lillehammer 2,5 33. Vibeke Ekeland Grønn, OSS
2,5 34. Pål Kristiansen, OSS 2,5 35. Oddvar Solum, Strømmen 2 36. Lars Moltu, Sarpsborg 2
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Da hollenderen Daan
fløy til suveren NM-seier
Nøyaktig 50 år før starten
på årets Landsturnering i
Fredrikstad ble 1960-turneringen avsluttet i samme by. Men om vi hadde
satt oss i tidsmaskinen
og landet 3. juli 1960,
ville vi ha opplevd at det
meste var helt annerledes
enn nå.
Av Øystein Brekke

Deltagerne den gang var i stor grad
voksne menn med jakker, og mange av
dem røkte. Kanskje den eneste likheten
ville ha vært en stikkamp, men den
gang bare i det uoffisielle NM i lynsjakk
som Per Ofstad (26) vant nettopp den
dagen etter en spennende omkamp
mot fremadstormende Ragnar Hoen
(19). De store håndskrevne veggtabellene ville ellers ha fortalt at alle årets
tre norgesmestere var kåret med solid
poengmargin.

50 år gammel rekord
Sensasjonen inntraff i juniorklassen der
13-åringen Einar Hatlebakk fra Molde
gikk til topps foran favoritten Eivind
Poulsson (17) fra OSS. En så ung norgesmester i sjakk kunne man den gang
knapt forestille seg, og ”lille Einar” ble
i avisene omtalt som hele turneringens
”yndling” og ”kjæledegge”. Det forbausende er at han femti år senere fortsatt
er vår yngste juniornorgesmester, i en
sport der alle aldersrekorder ellers flyttes så kraftig nedover. (Frode Urkedal
var ikke så langt fra å ta rekorden i 2006,
men ble et par måneder for gammel da
stikkampen var vunnet.)
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Daan de Lange (i hvitt) da han avga sin første remis i 6. runde i
Fredrikstad i 1960, mot Gunnar F. Myhre. Stående til høyre er Aage
Mella som nettopp var gått av som formann i Hamar Sjakkselskap og
fulgte ekstra godt med. Han hadde sparret klubbkameraten med en
del treningspartier på dagtid i månedene før Fredrikstad 1960, siden
de Lange som hotellmusiker den gang hadde problemer med å kunne
delta i klubben på kveldene når han skulle traktere pianoet.

I dameklassen ble det oppskriftsmessig et klart mesterskap til Tora Mølmann som representerte Arbeidernes
sjakklubb i Trondheim. De seks deltagerne spilte dobbelt runde, og Tora avga
sin eneste remis først i åttende runde
mot Wencke Eriksen.
Mester med dispensasjon

Den suverene norgesmesteren i 1960,
Daan de Lange fra Hamar sjakkselskap
(44), vant sin mest avgjørende seier på
Norges Sjakkforbunds kongress før selve
Landsturneringen startet. Heldigvis ble
det ”lett match”: Han ble enstemmig og
med stor akklamasjon gitt dispensasjon

til å kunne delta i eliteklassen og spille
om norgesmestertittelen, selv om han
var nederlandsk statsborger og først ville
bli norsk statsborger på våren 1961 etter
å ha bodd i Norge i de fastsatte sju årene.
Han var musiker, kom til Norge i 1954
og hadde siden 1956 bodd på Hamar,
der han gjennom en mannsalder var
både den store sjakkpersonligheten og
bypatriot på sin hals helt til han plutselig
ble syk og døde i 1988.
Også i selve NM-turneringen 1960 gikk
det lekende lett for Daan de Lange, med
sitt umiskjennelig uanstrengte og naturlige posisjonsspill som faktisk kunne

ligne forbildet Capablanca. I Svein
Johannessen, Olaf Barda og Aage Vestøls fravær var han kanskje allerede
den største favoritten, og motspillerne
så nærmest ut som skremte høns i
møte med den særdeles velspillende
nykommeren, som også gjennom sitt
store humør og elskelige vesen ble en
nærmest legendarisk velsett mann i
sjakkmiljøet gjennom flere tiår.

Et avgjørende parti
Etter at de Lange i de fire første rundene
hadde beseiret Svenneby, Bøckman, Per
Lindblom og Georg Christiansen, var det
Per Ofstads tur. Per var avgjort en av de
antatt sterkeste konkurrentene, og ble
for øvrig norgesmester året etter, da de
Lange ”sprakk” midtveis. Ofstad hadde
selv tre poeng etter fire runder og syntes
at han nå måtte vinne med de hvite
brikkene. Per har funnet fram dette
avgjørende partiet som vi her publiserer
for første gang, selv om det kanskje ikke
er spesielt godt fra hans side.
Per Ofstad, Bergens Daan de Lange, Hamar
NM 1960, 5. runde mester elite
1.e4 c6 2.d4 d5 3.Sc3 dxe4 4.Sxe4
Sf6 5.Sxf6+ exf6 Antagelig et glimrende variantvalg mot Per Ofstad, ikke
minst den gang da han var en mer ensidig taktiker enn han senere har blitt.
6.Sf3 Ld6 7.Le3 0–0 8.Le2 Dc7 9.Dd3
Le6 10.0–0 Sd7 11.c4 Tad8 12.Tac1
Db8 13.h3 Tfe8 14.Tfd1 Sf8 15.Dd2
Lc7 16.Ld3 Sg6 17.Lxg6 Hvit har hatt
trøbbel med å finne ideelle plasser til
offiserene sine, og dette avbyttet er ikke
overbevisende.
17...hxg6 18.Se1 g5 19.Sd3 Lf5 20.f3
Dc8 21.g4?! Et forsøk på aggresjon,
men skaper farlig åpne mørke felter i
egen kongestilling.
21… Lxd3 22.Dxd3 De6 23.Tc3 Dd6!
24.f4 Får i alle fall lukket diagonalen,
men til prisen av en bonde.

Sju av dem som deltok også for 50 år siden, fra venstre Per H. Wibe,
Stein Sjuls Hansen, Ragnar Hoen, Jan Ludvigsen, Hans Chr. Fotland,
Willy L. Olsen og Per Ofstad. Terje Wibe og Odd Birkestrand manglet
på bildet. (Foto: Bjørn Berg Johansen)

24...gxf4 25.Lf2 Td7 26.Df3 Tde7
27.c5 Dd7 28.d5 cxd5 29.Txd5 Da4!
30.a3 Te2 31.b4 a5! 32.Tb3

XIIIIIIIIY
8-+-+r+k+0
7+pvl-+pzp-0
6-+-+-zp-+0
5zp-zPR+-+-0
4qzP-+-zpP+0
3zPR+-+Q+P0
2-+-+rvL-+0
1+-+-+-mK-0
xabcdefghy
32…T2e3! Hvit er satt under sterkt
press, og nettopp slike elegante små
trekk unnslapp sjelden oppmerksomheten til de Lange.
33.Txe3 fxe3 34.Lg3 En feil i tidsnøden slipper fram fribonden, men det
var heller ikke mye håp etter det bedre
34.Le1.
34...Lxg3 35.Dxg3 axb4 36.axb4
Da1+! 0–1
Per Ofstad representerte sin opprinnelige klubb Bergens til og med 1961
da han ble norgesmester og samtidig

avsluttet studiene i Oslo. Men han forteller at han sommeren 1960 faktisk bodde
i Fredrikstad, der han også senere har
slått seg ned. Han bodde da hos sine
kommende svigerforeldre før han 20.
juli, noen små uker etter Landsturneringen, giftet seg med sin daværende
makker Jorunn.

Fortsatt med 50 år etter
Ni av deltagerne i Landsturneringen i
Fredrikstad i 1960 deltok også denne
gang, 50 år etter. Per Ofstad og Ragnar
Hoen spilte i eliteklassen den gang og var
nå som ventet høyt oppe i senior A. De
skulle nok gjerne ha vært enda høyere.
Hans Chr. Fotland og Willy L. Olsen spilte
i klasse 1 i 1960 og nå i senior A. Terje
og Per Wibe, Jan Ludvigsen, Stein Sjuls
Hansen og Odd Birkestrand spilte den
gang alle i juniorklassen, med Birkestrand best plassert som fjerdemann.
Sjakkfusjon i Fredrikstad
Landsturneringen i 1960 ble spilt i det
daværende Folkets Hus sentralt i Fredrikstad. Et naturlig arenavalg for arrangørklubben ”64”, arbeidersjakklubben
i ”plankebyen”, som var stiftet i 1935.
Under driftig ledelse av den virkelig
mangeårige formannen Leif Sørensen
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var ”64” forlengst blitt byens ledende
sjakklubb med blant annet et driftig
juniorarbeid, mens ærverdige Fredriksstad schakselskap, stiftet i 1903, slet
med rekrutteringen, ja egentlig med å
holde hjulene i gang.
Selv Bernt Nordby, den gang en av favorittene i juniorklassen, som endte med
tredjeplass, forteller at han riktignok
lojalt hadde opprettholdt hovedmedlemsskap i ”FSS”, men at også han
hadde startet å spille klubbturneringer
i ”64” for å få god matching.
Ved avslutningen av Landsturneringen
kunngjorde Leif Sørensen at dette var
arrangørklubbens siste innsats, siden
de i forbindelse med 25-årsjubileet på
høsten ville inngå i fusjon med Fredriksstad Schakselskap og ta denne
eldste klubbens navn.

NM i Fredrikstad 1960
Mester elite
1. Daan de Lange, Hamar
2. Per Lindblom, OSS
3. Per Ofstad, Bergens
4. Thor Støre, OSS		
5. Jan Svenneby, OSS
6. Gunnar F. Myhre, OSS
7. Ragnar Hoen, OSS
8. Kåre Falkeid, Stavanger
9. Arne S. B. Krogdahl, OSS
10. Yngvar Barda, OSS
11. Knut Bøckman, OSS
12. Georg Christiansen, OSS
13. Kristian Stanes, Torshov
14. Thoralf Presthus, Odin

7 av 8
5
5
4½
4½
4½
4½
4
4
3½
3
3
2
1½

Mester reserve
1. Arne V. Gulbrandsen, OSS 7
2. Steinar Lindblom, OSS 5½
3. Gerrit Elmenhorst, OSS 5

Klasse 1
1. Vilfred Løvik, OSS		 7
2. Willy Olsen, OSS 			 5½
3. Trygve Plukkerud, L.ham.		 5
Klasse 2
1. Leif Nordstrøm, Løten		 6
2. Leif Lindgren, SK 64		 6
3. Roar Thorstensen, Tiedem. 5½
Juniorklassen
1. Einar Hatlebakk, Molde		 7½
2. Eivind Poulsson, OSS		 6½
3. Bernt Nordby, Fredrikstad		 6
Dameklassen
1. Tora Mølmann, Arbeidernes 9½
2. Mary Klingen, Sinsen		 7
3. Wencke Eriksen, Kr.sand		 5½

Årets comeback
Internasjonal mester Terje
Wibe (62) var en av Norges sterkeste spillere på
60- og 70-tallet. Etter 19
år uten turneringssjakk
dukket han opp igjen i
årets Landsturnering, og
gikk til topps i seniorklassen.

Landsturneringen nettopp i Fredrikstad
i 1960”, skriver Brekke.

Av Silje Bjerke

NM-grossist Ragnar Hoen ble av mange
regnet som Wibes tøffeste konkurrent.
Hoen hadde ikke tapt et parti i seniorklassen på åtte år. Denne gang ble det
imidlertid tap allerede i første runde,
mot Terjes bror Per. Svært mange sterke
spillere stilte i årets seniorklasse, og til
slutt var det fjorårsvinner Lars Kjølberg
og FM Jarl H. Ulrichsen som tok de

Wibes forrige turnering var NM på Gjøvik
i 1991, og i årets NM-bulletin skriver
sjakkhistoriker Øystein Brekke at det var
storebror Per Wibe som klarte å overtale
Terje til å bli med igjen. ”Kronargumentet var at de to skulle delta sammen
igjen femti år etter at de NM-debuterte i
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Årets seier ble Wibes tredje NM-tittel.
Han ble juniornorgesmester i 1965, og
vant eliteklassen i 1971. Brekke kan
fortelle at Wibe ble internasjonal mester (IM) i 1977, og har spilt på Norges
landslag i OL fem ganger.

andre medaljene.
Senior B (rating under 1500) ble vunnet
av Tore Thonstad fra Moss. ”Dette var
nok den største overraskelsen blant
alle seniorene dette året”, melder
Seniorsiden for sjakk (http://www.
seniorer.sjakk.net/). Thonstad var rangert omtrent midt i feltet, men virket
suveren og vant klassen selv med tap
i siste runde.
”Hovedårsaken til denne store prestasjonen skal visstnok være at han hadde
fått beskjed av en annen mossespiller,
Tor-Egil Solberg, om å bruke mer tid på
partiene enn det han vanligvis gjorde”,
meldes det på Seniorsiden.

Klar seier i senior B til Tore Thonstad

Internasjonal mester Terje Wibe stod for årets comeback i NM

Landsturneringen 2010, Senior A
1. IM Terje Wibe, OSS 			
+WO +10 =05 +29 =02 =04 +03 =06 +12
7
2. Lars Kjølberg, 1911 			
+26 +09 =03 =04 =01 +08 =05 +11 =06
6,5
3. FM Jarl H. Ulrichsen, Trondheim
+15 +21 =02 +13 =04 =05 -01 +08 +16
6,5
4. Per Ofstad, Fredriksstad 6,5 5. Tor Arne Hauge, 1911 6 6. FM Ragnar H. Hoen, OSS 6 7. Tom I. Jenkins, OSS 5,5 8. Per H.
Wibe, Asker 5 9. Sigmund Løvåsdal, Drammens 5 10. Øyvin Strand, Bergens 5 11. Erland Henrichsen, Porsgrunn 5 12. Magnus
Monsen, Sandnes 5 13. Odd Andersen, Moss 4,5 14. Tor-Egil Solberg, Moss 4,5 15. Jan Ludvigsen, Fredriksstad 4,5 16. Hans
R. Thjømøe, Drammens 4,5 17. Tom Zakariassen, Fredriksstad 4,5 18. Jan Svenske, Strømmen 4,5 19. Odd Habberstad, OSS
4 20. Trygve Lindsjørn, Stjernen 4 21. Rolf Røstad, Asker 4 22. Lars Sæther, Fredriksstad 4 23. Roar Thorstensen, Stjernen 3,5
24. Odd Birkestrand, Masfjorden 3,5 25. Kai Nilsen, Fredriksstad 3,5 26. Sven Sawa, Kongsvinger 3 27. Willy L. Olsen, OSS 3
28. Jahn Spillum, Moss 3 29. Finn Øverlie, Pittsburgh 2,5 30. Anker Aasum, Halden 2 31. Hans Chr. Fotland, OSS 1
Senior B
1. Tore Thonstad, Moss 			
+12 +04 +03 +06 =09 +10 =02 =07 -05
6,5
2. Ragnvald Monge, Sandnes 			
+15 =06 =16 +03 =04 =09 =01 =05 +07
6
3. Odd Frydendal, Ottestad 			
+11 +08 -01 -02 -14 +15 +18 +09 +10
6
4. Gunnar Hellem, OSS 6 5. Leif Gulliksen, Stjernen 6 6. Bernt Kirkebø, Strømmen 5,5 7. Arne Sørli, Kirkegata 5,5 8. Svein
Olsen, Fredriksstad 5,5 9. Gunnar Lilleng, Strømmen 5,5 10. Birger Olsen, Kirkenes 4,5 11. Kjell Hoff, Fredriksstad 4,5 12.
Tore Teigen, Porsgrunn 4,5 13. Øyvind Weberg, Follo 4,5 14. Ole Bækken, Elverum 4 15. Steinar Simonsen, Follo 4 16. Oddvar
Nordmark, Sandnes 3 17. Erik Lind Pedersen, Moss 3 18. Tor Lauritsen, Halden 2,5 19. Oddvar Aasen, Moss 2,5 20. Håkon
Sannes, Nordstrand 2,5 21. Klaus Smedtorp, Kongsvinger 2
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Nye ambassadører for
Tromsø 2014
I tillegg til verdensener Magnus
Carlsen, har Tromsø 2014 nå fått
med seg tidligere verdensmester for
kvinner Susan Polgar og nåværende
verdensmester Aleksandra Kosteniuk
på laget. ”Jeg har vært i Tromsø og
kan si at Tromsø er en vakker by,
godt utstyrt og et glimrende valg for
sjakk-OL i 2014”, uttaler Polgar i en
pressemelding.

Foto: Daniel Sannum Lauten

Hammer i topp 100
Det virker ikke utenkelig at Norge snart kan få to
verdensstjerner. Jon Ludvig Hammer gjorde sitt beste
resultat noensinne i det greske lagmesterskapet i juni.
Hammer tok 5½ poeng av 7 og hadde en ratingprestasjon på 2891. I følge alltid oppdaterte Eirik Gullaksen, ga
dette Hammer en uoffisiell FIDE-rating på 2658,5, noe
som tilsvarer 81. plass i verden. Hammer har opprettet
en egen blogg på http://gmhammer.wordpress.com/ der
man kan følge turneringene hans.

Cafémester
Elias DeMac vant årets
NM i cafésjakk i Bergen 6.
august. Den uhøytidelige
og populære turneringen
var en del av Bergen spillfestival, der det også var
NVGP-turnering, lynturnering og sjakkturnering
for barn.
Magnus som modell
I juli ble det klart at Magnus Carlsen skal
være frontfigur og modell for klesmerket
G-Star Raw, sammen med skuespiller Liv
Tyler. Sponsorsjef i DnB Nor, Jacob Lund, uttaler til VG at ”dette er en historisk avtale, en
anerkjennelse til Magnus Carlsen og til sjakk
som idrett. Carlsen blir nå løftet inn i en ny
stjernehimmel.” I tillegg til å være klesmodell,
skal Magnus spille ”The Raw World Chess
Challenge” 10. september, der hele verden
kan spille mot han ved å stemme på trekk
på internett.

Stort...

Imponerende NM-spill
Blant de mange gode partiene som ble
spilt i årets Landsturnering, var et av
de vakreste toppoppgjøret i klasse 1,
mellom vinner Lars Erik Pedersen og
toer Tor Gulbrandsen.
L. E. Pedersen - T. Gulbrandsen
1.d4 Sf6 2.c4 e6 3.g3 d5 4.Sf3 Le7
5.Lg2 0–0 6.0–0 c5 7.cxd5 Sxd5
8.e4 Sf6 9.Sc3 cxd4 10.Sxd4 Sbd7
11.De2 Sb6 12.Td1 Ld7 13.Lf4 a6
14.Tac1 Tc8
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Hvit har fått en meget god stilling ved å
sentralisere alle offiserene. Måten han
nå utnytter overtaket på, viser at han må
ha regnet langt framover:

15.e5 Sfd5 16.Sxd5 Sxd5 17.Lxd5!
Et overraskende, men meget sterkt
trekk, som baner vei for e-bonden.
17...exd5 18.e6! Txc1
(18...Lxe6 19.Sxe6 fxe6 20.Dxe6+ og
hvit vinner d5-bonden.)
19.Txc1 Lc8 20.Tc7! Pedersen fortsetter å spille energisk.
20...f5 21.De5 g6 22.Sf3 Te8 23.Lh6
Lf6

Guttulsrud i form
Mange nordmenn deltok som
vanlig i årets Politiken Cup i
Helsingør. Best av de norske
ble 16 år gamle Odd Martin
Guttulsrud fra SK 1911. Guttulsrud tok 7 av 10 poeng og
vant premie som beste spiller
under 2200 i rating.

Bragdpremier til
Katrine og Magnus
Årets sjakkbragd i 2009 ble kåret under
Landsturneringen i Fredrikstad. Ikke
uventet gikk premiene til Magnus
Carlsen (åpen klasse) og Katrine Tjølsen
(kvinneklassen). Magnus fikk premien
for å nå toppen av FIDE-rankingen,
mens Katrine vant for å ha oppnådd
tittelen kvinnelig internasjonal mester
(WIM). Det er sjuende gang på rad
Magnus vinner premien, mens Katrine
har vunnet fire år på rad.

OL-debut for Ellisiv Reppen

Holm imponerer
Mens store deler av sjakkNorge var i Fredrikstad, spilte
12 år gamle Kristian Stuvik
Holm turneringen Heart of
Finland i Jyväskylä. Holm imponerte stort med en ratingprestasjon på 2317 og poeng
mot flere tittelholdere.
OL-lagene klare
Etter en del forfall vil Norges lag i den
åpne klassen i OL bestå av Magnus
Carlsen, Jon Ludvig Hammer, Frode
Elsness, Frode Urkedal og Torbjørn
R. Hansen. Kvinnelaget ble rammet
av to forfall, og i tillegg til Katrine
Tjølsen, Silje Bjerke og Sheila B.
Sahl, vil Ellisiv Reppen og Yerazik
Khachatourian representere Norge
i Sibir. De to sistnevnte ble klare for
laget etter å ha tatt 1. og 2. plassen i
en uttakningsturnering i juni.

...og smått
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24...Kh8 25.Sg5! Truer Sf7 matt!

27.Lxg7+ Kxg7 28.Df7+ Kh6

25...Lxe6 Dette hjelper så lite...

29.Dxh7+ 1-0
Matt følger etter 29...Kxg5 30.Dh4#

24.Tg7+! Pedersen avslutter
med stil.

26.Dxe6! Lxg7
(26...Txe6 27.Sf7#)

Strålende angrepsspill fra
Lars Erik Pedersen
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Nytt på norsk
Av Amir Ghaderi
Sjakkskolen 2
av Øystein Brekke

Sjakkskolen 2 er den etterlengtede
oppfølgeren til suksessoppskriften
Sjakkskolen 1, sannsynligvis den mest
systematiske og pedagogiske av norske
sjakkbøker på begynnernivå så langt.
Sjakkskolen 1 som kom ut for fem år
siden har blitt standard i mange barnesjakklubber, med hele 7200 solgte
eksemplarer. Så vi har ventet ivrig på
oppfølgeren, som forøvrig var lovet å
komme allerede i 2006. Øystein Brekke
skuffer ikke med utgivelsen.

Velkommen etterfølger
Det er ikke lett å skrive lærebok for
nybegynnere. Det er slettes ikke enkelt å formidle sjakk heller, især om
læreren har begrenset sjakkbakgrunn.
Uten lærebok eller en mal å gå etter,
vil improvisasjon stå på dagsorden
uke etter uke. Derfor er det viktig med
tilrettelagte hjelpemidler på norsk.
Sjakkskolen 1 og 2 fyller dette tomrommet. Målgruppen er barn i startfasen
av sjakkopplæringen, og mens boken
lett kan leses av 9-10 åringer, trenger
7-8 åringer voksne ledsagere for å gå
gjennom materialet. Mange foreldre og
ferske voksne vil også ha stort utbytte av
heftene i Sjakkskolen.
Lettlest og tydelig
Boka er skrevet i samme stil som Sjakkskolen 1. Språket er tydelig og boka
er lettlest. Noen av hovedpoengene og
mange nyttige huskeregler dukker opp
i egne fargede bokser. Overskriftene har
tiltalende titler som virker motiverende
på leseren. Hvert kapittel avsluttes med
flere øvingsoppgaver, hvor hovedpoenget
i tilhørende kapittel kommer fram. Det
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er en fordel at man har et brett foran
seg når materialet og muligens også
øvingene gjennomgås. På slutten av
noen kapitler er det innrammet tekst
og bilder hvor leseren blir gjort kjent
med elementer av sjakkulturen i Norge.
Her kunne Brekke godt tatt med noe i
forbindelse med god sjakkoppførsel og
foreldrevett i sjakk.

Innholdet i boka
Boka begynner med kapittelet ”samarbeid gir matt”, som er oppvarming
og motivasjon for resten av materialet.
Kapitlene 2 og 3 dekker grunnleggende
strategiske elementer i åpningsspillet.
I kapittel 2 er det bare én øvingsoppgave. Her savner jeg en del oppgaver på
typiske situasjoner som stadig dukker
opp i begynnerpartier. Dette blir likevel
kompensert med eksempler i resten
av boka. Kapittel 4 dekker noen viktige
taktiske tema. Deretter blir vi tatt med
til temaet sluttspill i løpet av kapitlene
5-8, hvor vi blant annet lærer om opposisjon, kvadratregelen, gjennombrudd
og flere andre viktige begreper innen
elementære sluttspill. Dernest går vi
tilbake til taktikk igjen, i kapittel 9, med
binding som tema.
Kapitel 10 sammen med øvingsoppgaven er kronen på verket. I hovedteksten
blir leseren ledet gjennom et parti av
Paul Morphy som illustrerer mange av
hovedpoengene i foregående kapitler. I
øvingsoppgaven blir leseren bedt om å
gå gjennom et kommentert klassisk parti og gjette fra trekk 2 til 11 ved å skjule
etterkommende trekk. Begge partiene er
korte og illustrative, men avanserte for
målgruppen og det trengs tid og tålmodighet for å forstå. Etterfølgende kapittel
11 med taktiske innslag med vekt på

springeren kunne like gjerne ha kommet litt tidligere i boken. Avslutningskapittelet 12 er et øvingskapittel med
oppgaver som inneholder forskjellige
elementer fra hele boka. Til slutt finner vi en liten liste over noen kjente
åpninger der bare de første trekkene er
tatt med. Det er ’kult’ å kunne navn på
åpningene blant barn og her vil mange
få nysgjerrigheten tilfredstilt.
Det er noen små feil i et par av diagrammene i henhold til teksten, men ellers
riktig sjakkmessig.

Løsningshefte og diplom
Sammen med boka følger et løsningshefte som også innholder mange gode
råd til instruktøren. Det følger også
med et diplom til de som fullfører
kurset. Øystein Brekke har opprettet
en nettside, www.sjakkskolen.no, hvor
han har lagt opp til oppdateringer,
rettelser og anbefalinger. I undervisningssammenheng kan hvert kapittel
gjennomgås i 2-timersøkter i grupper av
4-6 elever. Sammen med løsningshefte
og diplom kan hvert av bindene danne
et komplett undervisningsgrunnlag for
et semester.
Alt i alt, Øystein Brekke tar et viktig
steg videre i sjakkundervisningen med
Sjakkskolen 2 og åpner døren til mer
avanserte tema i forhold til Sjakkskolen
1. Allerede nå har vi et flott instruksjonssett foran oss som vil lette arbeidet med
sjakkundervisningen betydelig. Vi gleder
oss stort til Sjakkskolen 3.

Løsningene står på side 48.

Gode trekk i NM
Her får du seks pene trekk fra klassene
elite, junior og mester i årets Landsturnering. Selv på svært høyt nivå viser det
seg at små kombinasjoner ofte er det som
avgjør partiene.
I kombinasjon nr 5 finner du det avgjørende trekket i partiet Brede A. Kvisvik
- Edwin David fra mesterklassens siste
runde. De to klubbkameratene i Kristiansund kjempet helt i toppen, og med
6,5 av 9 poeng og andreplass rykket David
opp til neste års eliteklasse.

God stemning mellom klubbkameratene Kvisvik og David

Nr. 1: Hvit trekker
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Nr. 4: Svart trekker
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Nr. 2: Hvit trekker
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Nr. 3: Hvit trekker
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Nr. 5: Svart trekker

Nr. 6: Hvit trekker

XABCDEFGHY
8-+-+-trk+(
7+l+q+-+-'
6pzp-+-vL-zp&
5+-+-+-+Q%
4-+p+-+-+$
3+-+-+-+-#
2PzP-+-+PzP"
1+-+-+R+K!
xabcdefghy

XABCDEFGHY
8-+r+-+-+(
7+-+-+kvlp'
6q+-+psnp+&
5zPp+pvL-+-%
4l+-wQ-zP-+$
3+-+-zP-zPP#
2-tR-+-+-mK"
1+R+-+L+-!
xabcdefghy
27

Mestermøte i nord

Tidenes sterkeste norske
turnering ble en opplevelse helt utenom det
vanlige.
Tekst: Torbjørn R. Hansen
Foto: Bjørn B. Johansen

På startsreken i årets Arctic Chess Challenge stod 164 deltakere, hvorav hele 25
stormestere. Tolv av disse hadde over
2600 i rating. Hva er det arrangørene
i Tromsø gjør for å få dette til å bli en
fantastisk sjakkfest?
Jeg har vært på mange turneringer rundt
i Europa, men likevel vil jeg si at ACC
er unik i sitt slag. Det er flere ting som
er med på å skape en veldig hyggelig
atmosfære. Den viktigste grunnen er
alle sidearrangementene, som grillfest,
fjellturer, fisketur, båtturer og byvandringer. Ikke bare fungerer dette som en
fin avkobling for spillerne, men det gir
en gyllen mulighet til å bli bedre kjent
med nye fjes fra andre land.
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Disse sidearrangementene er populære
uansett spillestyrke og er helt sikkert
noe som spillerne forteller om på andre
turneringer. Når kan du ellers få spille
fotball med Bartosz Socko, grille pølser
med Mikhail Kobalia, ta en båttur med
Loek van Wely eller bade og synge med
Igor Khenkin? Selvfølgelig kjempemoro
for noen og enhver, og også stormesterne så ut til å storkose seg under
turneringen. Med flotte spillelokaler,
proffe arrangører og en fantastisk gjestfrihet har Arctic Chess Challenge blitt en
tradisjon for veldig mange. Når konkurransen i tillegg er beinhard, kan man si
at turneringen nærmest er perfekt.
Vel, det siste er kanskje en sannhet
med modifikasjoner. For de som taper
rating og innehar offerrollen i overraskende partier, er ikke alt like rosenrødt.
Noen må vende snuten hjemover noen
ratingpoeng slankere og innse at ens
egen skalp er å finne i en annens koffert.
Andre kan smile fra øre til øre etter å ha
gitt sterkere spillere regelrett juling.

Det er flust av unge talenter i Norge. Stian Johansen (15) er en av mange man
må passe seg for i en slik turnering.
IM Jelmer Jens - Stian Johansen
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Ettersom det er mange som er litt
tungtstartende, kan førsterunden fort
bli et lite mareritt. Det hjelper lite med
seeding når motstanderen din heter
Stian Johansen og er kadett i kjempeframgang. Selv ikke IM-tittelen kan da
redde deg. Med 36...Txe4! viser Stian
hvem som er sjefen. Etter 37.Txe4
Dxe4 38.fxe4 Le3+! vinner svart offiser og partiet. 39.Kh2 Txf1 0–1

For andre kan sisterunden være like
vanskelig. Det er i denne runden
skader skal repareres og sørgelig nok
er det sluttpunktumet som blir husket
lengst.
Bengt A. Jørgensen - Tarjei J. Svensen
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ACC-sjef Jan Sigmund Berglund serverer mat på grillfesten.

Selv om svartspilleren har mer enn
700 ratingpoeng mer enn hvit, er han
under et ubehagelig press. Ikke nok
med at han er to bønder under - hvit
er fortsatt taktisk lys våken. 47.Lxe6!
Ved første øyekast ser dette ut som en
tabbe, for svart kan spille 47…Tc2. Jørgensens poeng var imidlertid å besvare
dette med 48.Lg8+ Kh8 49.Lc4+! og
plutselig er tårnet udekket på c2. Svart
spreller videre med 47…g5, men
matten er like om hjørnet. 48.Lf5+
Kh6 49.Td6+ Kh5 50.Lg4+ Kh4
51.De1+ 1–0

Kampen om seieren
Favoritter i turneringen var nederlandske Loek van Wely og ukrainske Aleksander Moiseenko. Førstnevnte har vært
fast inventar i mange av verdens sterkeste turneringer, men likevel var det
ikke opplagt at en av disse skulle vinne.
Mange av de øvrige stormesterne hadde
sterke turneringsseire på CV'en.

Stormester og norgesvenn Heikki Westerinen koser seg på båttur.

En av disse var russiske Mikhail Kobalia
fra Russland. Siden det så ut til at van
Wely skulle stikke av med seieren,
innså Kobalia at han måtte ta i bruk
sterke virkemidler i siste runde. Du
har kanskje sett denne perlen i noen
av landets mange sjakkspalter.

Sheila B. Sahl beundrer fangsten på fisketuren.
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Mikhail Kobalia - Loek van Wely
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Med 30.Dxh5!! vant Kobalia partiet og
turneringen. Van Wely gav seg ettersom
han blir matt uansett hva han foretar
seg. 1–0
Jeg var så priviligert å bli nedspilt av
Kobalia. Jeg holdt ut nøyaktig like lenge
som van Wely og benyttet sjansen til å
analysere partiet. Jeg husker Kobalia så

veldig skummel ut da jeg spilte juniorVM for tolv år siden, men i Tromsø innså
jeg at han er en veldig hyggelig og jordnær fyr. I analysene foreslo jeg en variant
der jeg gav fra meg løper mot springer.
Han så på meg, lo godt og sa: ”Bishop
against no opposition! Very funny!” Sjelden har noen av vitsene mine blitt tatt
så godt i mot. Jeg tror faktisk jeg lærte
noe av latterutbruddet hans.
På samme poengsum som Kobalia kom
meksikanske Manuel Leon Hoyes. Han
var ikke ansett som en av favorittene,
men jeg kan garantere at denne angrepsspilleren kommer vi til å se mer til.
Han startet med tre strake seire før han
tapte mot van Wely. Deretter fortsatte
han der han slapp med fire strake seire
og avsluttet med en remis. Her ser du
Leon Hoyos i karakteristisk stil:

Arctic Chess Challenge
Tromsø 31. juli - 8. august 2010
1. GM Mikhail Kobalia, Russland
2. GM Manuel Leon Hoyos, Mexico
3. GM Chanda Sandipan, India
4. GM Loek Van Wely, Nederland
5. GM Bartosz Socko, Polen 			
6. GM Marijan Petrov, Bulgaria
7. GM Matthew J. Turner, England
8. GM Julian Radulski, Bulgaria
9. GM Ivan Ivanisevic, Serbia 		
10. GM Yuri Drozdovskij, Ukraina
11. GM Anatoly Bykhovsky, Israel
12. GM Igor Khenkin, Tyskland
13. GM Alexander Moiseenko, Ukraina
14. GM Sergei Azarov, Hviterussland
15. GM Normunds Miezis, Latvia
16. GM Emanuel Berg, Sverige
17. GM Levon Babujian, Armenia
18. IM Sam E. Collins, Irland 		
19. IM Roman Khaetsky, Ukraina
20. GM Farid Abbasov, Azerbadjan
21. GM Zoltan Gyimesi, Ungarn
22. IM Frode Elsness, Moss 			
23. FM Hans Klip, Nederland 		
24. IM Torbjørn R. Hansen, 1911
25. GM Mateusz Bartel, Polen 		
26. IM Espen Lie, Porsgrunn 		
(164 deltakere, 9 runder)
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Joanna Dworakowska - Leon Hoyos
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Hvit har nettopp dristet seg til en dronningekskursjon til a7. Dette var altfor
ambisiøst. Leon Hoyos satte en bråstopp
med 36...Sxf4+! ettersom matt følger
på f3. 0–1

Norske lyspunkter
Det var ingen norske stormestere med i
Tromsø. Derfor var det ingen nordmenn
i den ypperste toppstriden. Likevel var
det flere norske lyspunkt. Frode Elsness,
Espen Lie og undertegnede tok alle seks
poeng og kan si seg godt fornøyde. Det
samme kan Kjetil Stokke, Frode Urkedal
og Gunnar Berg Hansen som alle endte
på 5,5 poeng. I tillegg tok Joachim Thomassen sitt femte IM-napp og passerte
samtidig 2400 i rating. Dette innebærer
at han vil få IM-tittelen innen kort tid.

Turneringens beste. Fra venstre: Chanda Sandipan, Mikhail
Kobalia og Leon Hoyos.

Treningshelg
for voksne!
27.-28. november
I november kan du delta på treningshelg for voksne klubbspillere på Sjakkhuset. Fra kl 10
til 17.15 begge dager blir det undervisning (med innlagt lunsj og noe praktisk trening).
Trenere er IM Torstein Bae, IM Torbjørn R. Hansen og stormester Leif Erlend Johannessen.
På lørdag kveld fra kl 19 kan man delta på uhøytidelig cafésjakk.
Tema:		
Sted: 		
Pris: 		

Regler og prinsipper i midtspillet
Sjakkhuset på Sagene i Oslo
995 kroner, som inkluderer lunsj begge dager

Internasjonal mester
Torstein Bae

Stormester
Leif E. Johannessen

Internasjonal mester
Torbjørn R. Hansen

Sjakkhuset
Påmelding og mer informasjon:
post@sjakkhuset.no / 21 01 98 11.
NB! Plassbegrensninger, meld deg på tidlig!
Få også med deg høstens ukentlige kurs for voksne: "Angrep i sjakk" (sept), "De 7 dødssyndene" (okt-nov) og "Spansk, por favor!" (nov-des). Les mer på vår hjemmeside:

www.sjakkhuset.no
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Tordengud i vampyrland

Mye sto på spill for Magnus i Bazna Kings i juni.
Han hadde ikke spilt turnering siden Melody Amber i mars, uhørt lenge
for en så aktiv spiller som
Magnus. Ville han være
ringrusten?
Tekst og foto:
Arne Danielsen

Dessuten var han for første gang på
over ett år på egen hånd uten Kasparov,
hvordan ville det slå ut?
En tredje faktor var at siden ingen av de
aller, aller ypperste var med, måtte Magnus bære et soleklart favorittstempel.
Samtidig var feltets gjennomsnittsrating
høyere enn i Corus, så turneringen var
på ingen måte noen badetur. Presset lå
derfor blytungt på unge skuldre. Som
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støttespiller hadde Magnus nok en gang
valgt å ta med seg pappa Henrik.
Dette er faktisk en ganske eksklusiv
reportasje. Undertegnede var sammen
med nederlenderen Peter Doggers fra
Chessvibes de eneste utenlandske journalistene til stede i Bazna. Peter var leid
inn av arrangørene, og mesteparten av
tekst, fotos og videoer presentert i internasjonal sjakkpresse stammer fra ham.
Selv var jeg, i tillegg til å representere
Norsk Sjakkblad, til stede i forbindelse
med en bok som kommer ut i oktober
om Magnus og sjakk. I denne boka
vil et større kapittel bli viet til denne
turneringen.

Romgaz og Elisabeta
Bazna er en ganske unnselig landsby,
mest kjent for helsebringende kilder
og store forekomster av naturgass. Så
var også spillerne innkvartert på spa-

hotellet Expro, eiet og drevet av arrangør
og hovedsponsor, den lokale naturgassprodusenten Romgaz. Hotellet var
en hvit, innbydende kjølig murbygning
med balkonger og utsikt til et blomsterflor, og med utendørs og innendørs
basseng, det siste med helsebringende,
mineralrikt, grønt kildevann.
Sjakklubben ”Elisabetas Polihroniade”
var medarrangør og Elisabeta selv var
til stede under hele turneringen. Hun
er Romanias største sjakkjendis. Under
Ceaucescus kommunisme ble befolkningen i Romania sulteforet på fjernsyn,
kun to timers sending hver kveld, for det
meste politisk propaganda. Men ett lyspunkt fantes – Elisabetas sjakkprogram
hver lørdag. Hun var rumensk mester i
kvinneklassen sju ganger på seksti- og
syttitallet, spilte for Romanias kvinnelag
i ti sjakkolympiader og er kvinnelig
stormester. Hun er i tillegg

internasjonal sjakkdommer, og har hele
livet laget TV-programmer, for det meste
om sjakk, men også om andre former
for samtidskultur.

med stor ro, han virket veldig avslappet,
kanskje nesten for mye, han hadde hatt
gode dager med mye is og brus i det
siste, bonusen var at han var glad for
og sugen etter å spille.

Blålys til Medias
Spillestedet var lagt til Medias, en by
på størrelse med Drammen et par
mil unna Bazna. Hver av de seks
spillerne fikk stilt en bil med fast sjåfør til disposisjon. Bilene sto oppstilt
på linje foran hotellets inngang, med
den lokale politibilen i front. Så satte
konvoien seg i bevegelse, i full fart
med blålys og tidvis ulende sirener,
sånn at høner og hester og høylass
og bønder skvatt til siden. Veien førte
forbi Baznas 500 år gamle befestede
kirke, gjennom nabolandsbyen, opp
på en åsrygg og ned på andre siden
der industribyen Medias bredte seg
utover.
Medias ligger midt i det største naturgassområdet i Romania, derfor
er også hovedkvarteret til Romgaz
lokalisert i denne byen, og det var
nettopp her spillet skulle foregå,
i en gedigen villa med søylefront
og barokkhage med figurskjærte
hekker og springvann i flere etasjer.
Foran var bannere med de ulike
nasjonenes farger, og det var tøft å
se det norske flagget blafre i vinden.
Selve manesjen der de tre sjakkbordene
var satt opp hadde også nesten norsk
konstruksjon (men bare nesten, skulle
det vise seg), med utstrakt bruk av limtredragere og et spisst oppadstrebende
tak som i en forvokst lavvo.

Treg start
Magnus var som vanlig iført hvit
sponsorskjorte, og skulle i første parti
ha hvit mot Ruslan Ponomariov. Etter
et unøyaktig løpertrekk fikk dessverre
Pono mulighet til å baste og svinebinde
stillingen sånn at intet gjennombrudd
var mulig. Magnus vurderte faktisk
stillingen sin som litt dårligere, og slo
derfor til på ukrainerens remistilbud
i det 31. trekk. Magnus tok resultatet

Gelfand endte remis etter at Magnus
hadde fått slite på slutten. Jeg begynte
å bli en smule urolig. Savnet han det
lille ekstra? Hadde det vært feil å kutte
ut Kasparov? Men Magnus virket like
trygg.

Romantikkens
renessanse
Også Wang Yue hadde hatt en trang
start på turneringen. Han hadde lagt
opp til en reiserute fra Kina som
inkluderte to mellomlandinger i Tyskland, men så viste det seg at visumet
hans kun tillot én. Resultatet var et 20
timers ufrivillig opphold i transitthallen
i München, som forsåvidt var trivelig
nok, men der det som var av attraksjoner var rimelig raskt unnagjort. Om
det var denne opplevelsen som gjorde
at kineseren fikk maling av Gelfand
i første runde vites ikke, men Wang
virket ikke i optimalt slag, og han så
enda mer ukomfortabel ut da Magnus
satte seg bak de hvite brikkene med et
fandenivoldsk ulveglis.

Teimour Radjabov hadde testet ut den
grønne guffa i spabassenget på hotellet.
Det skulle han antakelig ikke ha gjort,
i hvert fall pådro han seg influensaliknende symptomer i forkant av møtet
med Magnus i andre runde. Kanskje
var det allmenntilstanden som førte til
at han spilte ganske slapt med hvit, sånn
at vår gutt lett kunne utlikne og endog
oppnådde fordel. Men Radja slapp med
remis og sår hals etter å ha forsvart seg
godt. Magnus var ikke hundre prosent
fornøyd etter å ha startet med to remiser, men følte at han var nær vinst med
sort, noe han mente lovet godt for resten
av turneringen.
Men også tredje runde med hvit mot

Så kom det: Kongegambit! En
romantisk åpning, kjent helt tilbake
på 1500-tallet, men mest elsket på
1800-tallet, fra den tiden det var regnet som feigt å forsvare seg mens det
mandige var å kaste alt man hadde av
brikker i angrep. Men på toppnivå i det
tjueførste århundret er å spille kongegambit regnet som uhørt, nærmest en
provokasjon mot motstanderens intelligens. ”Panda” så enda mer tankefull
ut enn ellers, før han bestemte seg for
Falkbeers motgambit i et forsøk på å
lede spillet inn i et roligere og mindre
utfordrende leie ved å gi tilbake den
tilbudte gambitbonden.
Magnus fikk etter hvert en fribonde i dlinja, som han fikk forsert helt fram til
sjuenderaden, sånn at kineseren måtte
ofre en kvalitet for å få likvidert den.
Sluttspillet var slett ikke helt klart, men
kineseren gjorde en feil som ga Magnus
anledningen til straks å avgjøre. Seieren
førte Magnus opp i ledelsen med 2,5
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av 4 sammen med Radjabov, som
virkelig hadde fått fart på brikkene mot
Gelfand. I bilen tilbake var Magnus i
kjempehumør, og fleipet med at han
nå hadde hundre prosent score med
kongegambit, for den åpningen hadde
han aldri spilt før. Siden neste dag var
fridag, kostet han til og med på seg en
middag i spisesalen med pannekaker
og is til dessert, på den betingelse at
vi holdt av den beste plassen foran
fjernsynsapparatet sånn at han kunne
følge VM i fotball.

Tordnende drage
Lørdag 19. juni og femte runde. Sola
skinner fra skyfri himmel da Peter Doggers spør om jeg kan tenke meg å dra litt
tidligere inn til Medias. Nederland skal
nemlig møte Japan i fotball-VM, og Peter
vil at vi skal installere oss i presserommet i god tid før kampen begynner. Jeg
blir med, og vi får opp en ganske god
overføring via Peters PC. Vi sitter med
ryggen mot vinduene, der gardinene er
trukket for, og følger ganske intenst med
på kampen, inntil jeg blir oppmerksom
på noen skikkelige tordenskrall. Vi kikker ut, og til vår store forbløffelse registrerer vi at et formidabelt uvær har brutt
ut med monsunregn og hagl store som
klinkekuler. Vinden har alt dratt av gårde
med søplekasser og parasoller, og veien
er forvandlet til en brusende elv.
Spillerne burde nå være i anmarsj, og
vi river med oss videokameraer og fotoapparater og raser ned i resepsjonen.
Hvordan skal spillerne klare å komme
seg velberget inn? Så kjører kortesjen
opp foran inngangen. Det var omtrent
åtte meter fra bilene og inn under taket
over søylegangen, og arrangørene sto
klare med paraplyer, men det stormet
så ille fra alle kanter at ingen følte trang
til å våge spranget. Til slutt kom Magnus
og pappa Henrik, de hadde tatt sko og
strømper i hendene og stormer barbeint
inn. Magnus lo og flirte, uværet er en
fin avledning fra alle variantene som
kverner i hodet.
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Artikkelforfatteren analyserer Magnus' parti mot Gelfand
sammen med Radjabov og Ponomariov.

Lykkelig dag
Nisipeanu er kjent for alltid å begynne
med kongebonden, og Magnus svarer
med den sicilianske dragen, en invitasjon til sylskarpt spill. Magnus ofrer en
bonde i det tiende trekk, noe rumeneren
bruker mye tid på å prøve å finne ut av.
Han velger til slutt å gi bonden tilbake,
men står da allerede dårligst. I tidsnøden gjør han en stygg feil, som gjør at
Magnus invaderer førsteraden med
mattrusler som krever store materielle
ofre å parere. Magnus var svært fornøyd
med spillet sitt, og skriver i bloggen sin:
”Noen ganger gjør sjakk meg virkelig
lykkelig. Å vinne partier og turneringer
er stort, men å spille et parti der brikkene dine arbeider virkelig harmonisk
sammen, er veldig spesielt.” Dermed var
halve turneringen unnagjort, nå skulle
alle møte alle igjen, men med ombyttede farger. Magnus ledet nå alene med
3,5 av 5 poeng.
Seier med lekkasje
Søndag og sort mot Ponomariov. Magnus
våknet for tidlig og var i et merkelig
humør. For andre dag på rad åpnet
også himmelens sluser seg, heldigvis
først etter at partiene var i gang, det

kunne virke som om det var spillernes
egen energi som utløste uværet. Partiet
til Magnus var sist ferdig, og plutselig
rant det rett ned på stillingen, sånn at
klokkene måtte stoppes inntil man fikk
skiftet til et tørrere bord.
Partiet var ellers dramatisk nok uten
lekkasje, Magnus mishandlet en kongeinder med sort og fikk en tvilsom stilling. Spekulativt spilte han en springer
ut på randen, noe som ga mulighet til en
utrolig komplisert offervariant.
Ruslan Ponomariov - Magnus Carlsen
1. d4 Sf6 2. c4 g6 3. Sc3 Lg7 4. e4 d6
5. f3 Ah, sämischvarianten i kongeindisk, en klassiker som jeg sjøl hadde på
repertoaret som junior og som fører til
tøft spill med sjanser for begge.
5...0-0 6. Sge2 Sbd7 7. Le3 c5 8. d5
Se5 9. Sg3 h5 10. Le2 h4 11. Sf1 e6
12. Sd2 exd5 13. cxd5 Ld7?! Ser ut
som en naturlig måte å få ut brikkene
på, men planen viser seg å ikke være
god.
14. 0-0 b5? Har du sagt a osv. Stillingen
til Magnus er allerede problematisk, og
han får knapt noen kompensasjon for
bonden. Såvidt jeg fikk med meg, var

dette eneste gangen Magnus var i tapsfare i løpet av oppholdet i Romania.
15. Sxb5 Lxb5 16. Lxb5 Tb8 17. a4
Sh5!? Magnus er allerede i ferd med å
planlegge et lumskt motstøt der springeren ofres på g3, men der griseskumle
trusler oppstår i den åpne h-linja.
18. f4 Sd7 19. Dg4 a6 20. Lxa6 Txb2
21. Tab1 Txd2! Et typisk Magnus-trekk
som det bare er å ta av lua for. Logikken
er enkel å se om man har Sg3-planen
i mente, men hvor mange ville funnet
denne planen?
22. Lxd2 Ld4+
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For meg turneringens mest ladede
øyeblikk. Ponomariov måtte her velge
mellom å gi kvaliteten tilbake med Tf2
eller gå rett inn i kryssilden i h-linja
med Kh1. Ingen kan klandre ham for
å velge det første og tilsynelatende tryggeste alternativet. I intervjuet etterpå sa
ukraineren at han trodde han ville ende

opp med fordel, men hadde oversett
25...De8.
23. Tf2 Lxf2+ 24. Kxf2 Sdf6 25. Df3
De8! Nå henger bønder både på a4 og
e4, og sort står best.
26. e5 Dxa4 27. exf6 Dxa6 28. Lc3?
Lc8?! Her overså Magnus 28...Dc4!,
som virkelig ville vært døden i potta.
29. Kg1? 29.f5! ville muligens gitt bedre
remismuligheter.
29...Df5 30. Tf1 Te8 31. La1 Ta8 32.
De3 Kh7 33. Lb2 Tb8 34. Lc1 Tb1
35. De8 Dxd5 36. f5 gxf5 37. De3
Dd4 38. Dxd4 cxd4 39. Lg5 Txf1+
40. Kxf1 h3! 41. gxh3 42. Lh4 Sh4
43. Lg3 Kg5 44. Lf3 Se6 45. Ke2 f4
46. Kf3 d3! 47. h4+ Kf5 48. Lb6
Sc5 49. h5 d2 50. Ke2 Se4 0-1 Det
er virkelig en fornøyelse å se Magnus
spille sluttspill.

”Sønn' min”
Magnus skulle nå ha hvit mot Radjabov,
som spilte akselerert drage og partiet
havnet raskt i upløyd mark. Begge parter
spilte lenge nøyaktig, men i sluttspillet
begynte posisjonen å bikke i Magnus’
favør. Stormen utendørs fortsatte, men
nå var turneringen flyttet fra Medias til
hotellet i Bazna, og der var det tørt inne,
selv om strømmen gikk et par ganger i
korte glimt. Hotellet kunne til gjengjeld
ikke stille med eget presserom, så jeg

benket meg i resepsjonen med laptopen
min. En begeistret tilskuer kom ut fra
spillelokalet og raste rett bort til meg:
”Sønnen din spiller virkelig bra i dag.”
Så vant Magnus for utrolige fjerde gang
på rad, og kom glad og opprømt. Med
et bredt glis ropte jeg til ham: ”Nå spiller du så godt at folk har begynt å tro
at det er jeg som er faren din!” Jeg var
ekstra fornøyd på snarveien gjennom
landsbyen tilbake til pensjonatet den
kvelden, og hylte fryktløst tilbake mot
gjøende bikkjer, døgnville haner og
kvekkende kjempefrosker under brua
over kanalen.

Den aller beste
Tirsdag. Sort mot Gelfand, kanskje turneringens vanskeligste parti, israeleren
hadde spilt godt og kunne faktisk med
seier her overta ledelsen i turneringen.
Åpningen var av den solide sorten,
dronninggambit, og Gelfand fikk et
visst press. Stillingen var uoversiktlig og
spennende. I det 33. trekket tilbød Boris
remis, og Magnus brukte svært lang
tid på å lete etter mulige vinstplaner,
men fant ingenting overbevisende og
aksepterte til slutt tilbudet.
Etter remis mot Nisipeanu i neste siste
runde, lå Magnus fortsatt helpoenget
foran Gelfand med 6,5 av 9. Pappa
Henrik hadde regnet ut at om Magnus
ble stående på denne poengsummen,
ville han likevel gå opp i rating. ”Du
har jo allerede sikret førsteplass”, sa
jeg til Magnus. Han glodde foraktelig
på meg og snøftet misbilligende. ”Jeg
har jo ikke akkurat tenkt å tape siste
runden, da.”

Presset borte
Å skulle slå Wang Yue med sort burde
vanligvis være en særdeles seig affære,
men kineseren hadde langt fra vært i sin
beste form, og Magnus’ grünfelder fikk
ham ytterligere ut av stilen. Wang brukte
lang tid på å forsøke å forenkle

35

stillingen, og klarte å få byttet dronninger, men endte likevel opp med
nest best stilling.
Magnus var nådeløs og knuste motstanderen i det påfølgende tårnsluttspillet. På bordet ved siden av smadret
Radjabov Gelfand, og resultatet var at
Magnus med sine overbevisende 7,5
poeng – fem seire og fem remiser –
havnet hele to poeng foran ”røkla”
på tabellen. Ratingprestasjonen var
hele 2920, og økte ratingen hans til
2826, et nivå kun Kasparov har nådd
tidligere.

Før premieutdelingen satte Magnus
av tid til å prate i telefonen med
norske journalister. I Dagbladet slo
han fast at han nå hadde holdt et så
høyt nivå i så mange turneringer at
han ikke lenger hadde noe å bevise.
Han var også klar på at han spilte
så godt at han også ville ha vunnet
en tittelkamp. Til VG uttalte han at
det var ”veldig fint å dra fra litt, og
samtidig befeste posisjonen som
nummer én i verden”. Magnus er
rett og slett best!

Ny Hammer-suksess
Selv om Mark Hebden klar te å snike seg foran, ble
Sveins 3. minneturnering nok en
fremgang for Jon
Ludvig Hammer.

For tredje gang stod Bjarke
Sahl og Oslo Schakselskap
for en vellykket markering
av Svein Johannessen. Mange norske talenter benyttet
sjansen til å måle krefter
med sterke utlendinger, og
fine prestasjoner var ingen
mangelvare. Aryan Tari (født
1999) hadde en ratingprestasjon på 2150, og også Armin
Gholami, Torgeir og Henning
Kjøita, Trym Rødvik, Lars
Oskar Hauge og Tor Botheim
viste flotte ferdigheter ved
brettet.

Av Torstein Bae

Det har blitt bemerket at
Norge kan stille et meget bra
landslag med spillere født i
1990: Magnus Carlsen, Jon
Ludvig Hammer, Joachim
Thomassen og Espen Forså
kom alle til verden dette året.
Disse fire har de siste årene
levert haugevis med sterke
prestasjoner. I Sveins 3. minneturnering
var det igjen Jon Ludvig Hammers tur
til å imponere.
Før siste runde var Hammer alene i tet
med 6,5 poeng, etter at han i runde
åtte hadde nedsablet den engelske
stormesteren Mark Hebden. Dermed
var vel seierskampen avgjort? Men nei,
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i siste runde nøyde Hammer seg med
en kort remis mot IM Marc Arnold,
mens Hebden kjempet seg til seier mot
IM Nikolaj Mikkelsen. Med 7 poeng til
begge H’er måtte det telles kvalitetspoeng, og her avgjorde Hebdens gode
start. Like fullt var nok Hammer godt
fornøyd med innsatsen, som gjorde at
han for alvor nærmet seg topp 100 på
verdensrankingen.

Høydepunkter fra
turneringen
Even Thingstad (2144) Erle Hansen (1729)
Runde 1
1.d4 d5 2.c4 e6 3.Sc3 f5 4.Sf3
c6 5.Lf4 Sf6 6.e3 Ld6 7.Ld3 0–0
8.Dc2 Se4 9.Lxd6 Dxd6 10.Se5 Sd7
11.Sxd7 Lxd7

Unge Erle
Hansen slo
til med en
fin seier mot
høyt rangerte Even
Thingstad.
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12.g4? Det er mange partier som tapes
- ikke vinnes. Dette trekket er et godt
eksempel. Hvit håper at svart skal slå
på g4, men det skjer selvfølgelig ikke,
og da er det hvit som sitter igjen med
mange svakheter. Langt bedre var det
normale 12.0–0, med en liten fordel til
hvit. 12...Sg5 13.c5 Dc7 14.0–0–0 e5!
15.f4 Dette gjør vondt verre. Det riktige
var 15.Lxf5, med en liten fordel til svart.
15...exf4 16.gxf5 fxe3 17.Tdf1 Tf6
18.Thg1 Sh3 19.Tg3 Sf2 20.Txe3
Sxd3+ 21.Dxd3 Dxh2 Hansen har
et tydelig overtak, og fullfører sikkert.
22.Te7 Dh6+ 23.Kc2 Td8 24.Se2 Kf8
25.Te5 Te8 26.Sg3 Dg5 27.Kc3 h5!
28.Tg1 Txe5 29.dxe5 Txf5! 30.Sxf5
Dxg1 31.Sd4 De1+ 32.Kc2 Dxe5
33.Kc3 h4 34.Df3+ Kg8 35.Kb3
Dxd4 0–1
Kristian Trygstad (2297) Sebastian Mihajlov (1868)
Runde 1

Svartspilleren er et av landets største
talenter (født 1999), men mot OSS’
rutinerte elitespiller Kristian Trygstad
fikk han hardhendt behandling.
1.e4 e5 2.Sf3 Sc6 3.c3 Ponziani er
muligens i ferd med å få en liten oppblomstring. Det ble i hvert fall nylig utgitt
en bok om denne eldgamle åpningen.
3...Sf6 4.d4 exd4 Bedre er nok 4...
Sxe4. 5.e5 Se4 6.De2 Sc5 Nå kommer
svart for langt etter i utvikling. Det riktige
var 6...d5 eller 6...f5.
7.cxd4 Se6 8.d5 Lb4+ 9.Sc3 Scd4
10.Sxd4 Sxd4 11.De4 c5 12.Ld3 Da5
13.0–0! g6 14.Df4 Dd8 15.Se4 Sf5
16.Sf6+ Kf8 17.Lxf5 h6
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18.Dxh6+! Txh6 19.Lxh6+ Svart ga
opp. 19...Ke7 20.d6 er sjakk matt. 1–0
Jon Ludvig Hammer (2610) Mark Hebden (2539)
Runde 8
1.d4 Sf6 2.Sf3 g6 3.c4 Lg7 4.g3 0–0

5.Lg2 c5 6.d5 b5 7.cxb5 d6 8.0–0
a6 9.b6 Sbd7 10.Sc3 Dxb6 11.Dc2
a5 12.h3 a4 13.Tb1 Da5 14.e4 Sb6
15.Td1 Sfd7 16.Se2 Da7 17.Lf4 La6
18.Sc3 Tfb8 19.b3 axb3 20.axb3 Dc7
21.Te1 Sc8 22.h4 Da5 23.e5 c4 24.b4
Txb4 25.e6 Txb1 26.exf7+ Kh8
27.Sxb1 Lb7 28.h5 Lxd5 29.Td1 Scb6
30.hxg6 Sf8 31.Le3 Tb8 32.gxh7 Da8
33.Df5 Le4 34.Dg4 Sbd7
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I et komplisert midtspill har Hammer
klart å rive opp Hebdens kongestilling,
og nå kommer et avgjørende slag.
35.Lh6! Da1 Nå vinner hvit en offiser, men heller ikke 35...Sg6 36.Sh4
eller 35...Se6 36.Sg5 ga svart håp om
å overleve.
36.Lxg7+ Dxg7 37.Dxe4 Dxh7
38.Dd4+ Med løper over har selvfølgelig ikke Norges andre superstormester
noen problemer med å samle inn hele
poenget. 38...Sf6 39.Sc3 Dxf7 40.Sg5
Dg6 41.Sce4 S8d7 42.Sxf6 Sxf6
43.Se4 Svart ga opp. 1–0
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Norske Vandrerhjem Grand Prix
Sluttstillingen 2009/2010
Klasse Mester (o. 2000)
1. Bjørnar Byklum, SOSS 		 120
1. Frode O. O. Urkedal, 1911		 120
3. Pål Røyset, Tromsø 		 120
4. Gunnar B. Hanssen, Tromsø 115
5. Anders Hobber, Porsgrunn
110

Klasse 1 (1750-1999)
1. Aryan Tari, Asker			
2. Simon Pind Jessen, Tromsø
3. Frank Remman, Tromsø		
4. Gregor Taube, 1911		
5. Tormod Ingul, SMPOAÅ		

Klasse 3 (1250-1499)
1. Johan Salomon, Nordstrand		
2. Sebastian Mihajlov, OSS		
3. Christian Grundekjøn, Tromsø
3. Lars Oskar Hauge, OSS
5. Ole Jakob Hegelund, Byneset

Klasse 4 (1000-1249)
1. Samuel Riiser, OSS			 120
2. Armin Gholami, OSS		 120
2. Sebastian Mihajlov, OSS		 120
4. Johan-Seb. Christiansen, Caissa 120
5. Monika Machlik, Tromsø 		 120

120
120
120
120
120

120
120
115
110
110

Klasse 2 (1500-1749)
1. Gregor Taube, 1911
2. Markus Moripen, Nordstrand
3. Christian Grundekjøn, Tromsø
4. Lars Oskar Hauge, OSS		
5. Tormod Ingul, SMPOAÅ		

120
120
120
115
115

Klasse 5 (u. 1000)
1. Johan-Seb. Christiansen, Caissa 120
2. Didrik Braathen, Nordstrand 120
3. Eskil E. Grønn, OSS		 120
4. Jon Machlik, Tromsø		 120
5. Mathias Sætre, Bergens		 115

Foto: Tore Hansen

14 turneringsseire og 900 i ratingfremgang!

Johan-Sebastian Christiansen (12) fra Caissa
i Sandefjord vant superbonusen etter hele 14
seire i klasse 5 denne
sesongen.
Av Silje Bjerke
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- Den morsomste NVGP-turneringen
var Sarpsborgs nyttårslyn 3. januar, sier
Johan-Sebastian. - Vi spilte 24 runder,
jeg kom på 8. plass og vant klasse 5. I
en av rundene møtte jeg Lars Monsen
og fikk remis. Jeg synes det er så gøy å
spille lynsjakk, og min store drøm er
derfor å få møte Nakamura.

På ratinglisten i juni 2009 stod JohanSebastian med beskjedne 694. Han har
hatt en utrolig fremgang og er nå oppe i
1588. I sommer ble han norgesmester
for første gang - i lilleputtklassen i både
NM i langsjakk og lynsjakk.
- Hva skyldes fremgangen?

- Det siste året har jeg begynt å bruke litt
mer tid på sjakk, sier Johan-Sebastian.
- Før det gjorde jeg ikke så mye. Jeg
spilte i barneturneringer, men det var
ikke så mange av dem, så jeg tenkte jeg
fikk prøve meg på voksenturneringer
for å få spilt litt mer. Det ser ut til at
dette har gitt fin utvikling for meg. Min
bestemor bor i Nittedal, noe som gjør
at jeg kan være med litt ekstra rundt
oslodistriktet. Jeg spiller i Caissa hvor
vi har egne turneringer.
Man skulle også tro Johan-Sebastian
hadde studert mye for å tjene nesten
1000 ratingpoeng, men det avkrefter
han.



- Jeg er ikke glad i sjakkbøker, selv om
jeg har vunnet en del av dem. Men jeg
spiller sjakk på Internet Chess Club
(ICC) med sjakkvennene mine. Jeg liker
å ”utforske” litt på egen hånd. En viktig
grunn til at sjakk er gøy er at jeg har fått
så mange gode venner i hele Norge. Vi
har det veldig morsomt når vi treffes på
turneringer, spesielt under NM når vi er
så mye sammen, sier han.
- Hva er høydepunktet så langt i
karrieren?
- Høydepunktet så langt er Landsturneringen i år, forteller Johan-Sebastian. Først og fremst NM-tittelen i langsjakk,

men det var også gøy med lynsjakkseier.
To andre turneringer jeg husker godt er
Knut Bøckman Cup, der jeg klarte remis
mot Yerazik Khachatourian med 2025
i rating, og Svein Johannessens minneturnering der jeg vant mot Andrew
Lumsdon med 2073, sier han.
- Hva er målet videre?
- Jeg vet vel ikke helt hva som er målet
mitt som sjakkspiller. Jeg ønsker selvfølgelig å bli bedre, men jeg vet ikke helt
hvor veien går. Jeg elsker også å spille
fotball, så jeg tar det som det kommer,
avslutter Christiansen.
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Tromsø 2014
Sterk sluttspurt fra Tromsø

FIDE Presidential Board i Tromsø. Fra venstre NSF-president Jøran Aulin-Jansson, statssekretær i Utenriksdepartementet Erik Lahnstein, FIDE-president Kirsan Ilyumzhinov, ordfører
i Tromsø Arild Hausberg og visepresident i FIDE Georgios Makropoulos. (Begge foto: Tromsø
2014)
Morten Sand er forsiktig
optimist før tildelingen av
sjakk-OL 2014.
Av Silje Bjerke

Som et ledd i å få sjakk-OL til Tromsø i
2014, stod byen som arrangør for verdenssjakkforbundet FIDEs Presidential
Board 23. - 25. juli. Presidential Board
møtes tre til fire ganger i året og er
det høyeste organet i FIDE mellom
kongressene.
- Gjennomføringen av møtet gikk meget
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bra, og da været også etter hvert var på
vår side må vi si oss svært fornøyde,
sier Morten Sand. Sand er internasjonal
rådgiver for Tromsø 2014.
- Det var ingen kontroversielle saker på
dagsorden denne gangen. Alle konflikter
og uklarheter knyttet til det kommende
presidentvalget ble behendig videresendt til generalforsamlingen i Khanty
Mansisk i september, fortsetter han.
- Hvilke signaler fikk dere fra ledelsen i FIDE i forhold til et OL i
Tromsø i 2014?

- Jeg føler nå at alle i ledelsen i FIDE er
svært positivt innstilt til Tromsø som
søkerby, sier Sand. - De strategier og
det arbeid som har vært gjennomført i
løpet av snart fire år ser ut til å ha vært
vellykket. De to avgjørende faktorene det
siste halve året har vært statstøtten og
planene for ny havneterminal som vil
være et utmerket spillelokale for OL.
FIDE har aldri sett en så omfattende og
gjennomarbeidet søknad før og det blir
fremhevet at Tromsø har satt en helt ny
standard i søknadsprosedyren.
FIDE-president Kirsan Ilyumzhinov

Norge mot verden: NSFs
president Jøran AulinJansson mot FIDE-president Kirsan Ilyumzhinov
i lynsjakkturneringen i
forbindelse med møtet.
Presidentene tok en diplomatisk remis.

uttalte etter møtet at ”som FIDEpresident er jeg glad for å se at søknaden
deres setter nye standarder når det gjelder organiseringen og forberedelsene til
de viktigste FIDE-arrangementene. [...]
Jeg tror den norske erfaringen er et godt
eksempel til etterfølgelse.”

- Jeg føler nå at alle
i ledelsen i FIDE er
svært positivt innstilt til
Tromsø som søkerby
Morten Sand

Hvordan blir arbeidet videre mot
kongressen i Sibir for Tromsø
2014?
- Det er planlagt flere reiser til land og
sjakkfestivaler i tiden fremover. Det er
viktig at vi ikke tar noe på forskudd og
står på til siste slutt. Blant annet skal
Tromsø presenteres for et stort utvalg
sjakknasjoner i Kuala Lumpur under
den sjuende Dato Tan Sjakkfestivalen
i månedsskiftet august / september.
Under sjakk-OL i Khanty Mansisk vil
Tromsø ha en stor mottakelse kvelden
før selve avstemmingen. Her håper vi
på deltagelse fra norsk ministernivå, i
tillegg til Tromsøs ordfører, sier Sand.

- FIDE har aldri sett
en så omfattende og
gjennomarbeidet
søknad før
Morten Sand

- Hvordan ser du på Tromsøs sjanser til å få OL?
- Jeg er nå forsiktig optimist og tror at vi
har gode sjanser dersom vi fortsetter et
knallhardt arbeid frem mot avgjørelsen
som blir tatt 2. oktober.
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Lær sjakk med Torbjørn
Kongen blokkerer

I dagliglivet ser man blokader i alle slags
former. Når du står opp trekker du fra
gardiner som har blokkert sollyset. Ved
frokostbordet leser du om handelsblokader, før du utålmodig blar videre til
sportssidene der det er blokader både
ved frispark i fotball og i basketball. Og
når du så bestemmer deg for å komme
deg på jobb, er det blokader langs veien
som skal hjelpe deg med å ikke kjøre ut.
Blokader kan både være til hjelp og til
grenseløs irritasjon.
I sjakk kan også blokaden forekomme
i flere former, men normalt blokkerer
man bønder som man ikke ønsker skal
flytte framover. I 1925 utga Aron Nimzowitsch boken Die Blockade. Dette verket
er mindre kjent enn Mitt system, men
blokaden er utvilsomt et av de viktigste
elementene i Nimzowitschs teorier. En
blokade oppstår ved at man stopper en
bonde med en offiser. La oss se på et av
Nimzowitschs eksempler.

XABCDEFGHY
8-+-tr-+k+(
7+l+-+-+-'
6-+-+-sn-+&
5+-+p+-+-%
4-+-+-+-+$
3+N+-+-+-#
2-+-+-vL-+"
1+-+-+-mK-!
xabcdefghy
Vennligst ikke heng deg opp i at svart
leder med tårn. Isteden bør du zoome
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inn på d5-bonden. Dersom bonden
rykker framover vil de andre svarte brikkene våkne til liv. Nimzowitsch mener at
d5-bonden, på lik linje med alle bønder,
har sjel, og skriver følgende:
”Here the pawn’s lust to expand is so
powerful that the d-pawn seems ready
in many cases to advance alone, even
should such an action cost it its life.”
Nimzowitsch mener at bonden skal
behandles som en kriminell og at den
hører hjemme i kasjotten. Politiovervåking av bonden er simpelthen ikke
tilstrekkelig, og i dette tilfellet vil overvåking være å observere d4-feltet. Nei, her
er det eneste riktige å plassere en offiser
på d4 slik at bonden berøves sin frihet og
dens drømmer vil bli holdt i sjakk.
Ofte er det slik at springeren er den
beste blokadebrikken. Grunnen til dette
er at den i motsetning til for eksempel
dronning og tårn ikke er så enkel å
jage bort, og at den i tillegg kan true
bak bonden.
Et klassisk eksempel på dette kan vi
finne i Averbakh – Panov, 1950.
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Svarts løper kommer fullstendig i
skyggen av monsteret på e4. Ikke bare
stopper springeren svarts frie e-bonde,
men i tillegg angriper den d6-bonden.
Hvit vant enkelt ved å få fart på majoriteten på kongefløyen. 1.g5 Kg7 2.Kf3
Kf7 3.Kg4 Le7 4.Kf5 Lf8 5.Sf6 h6
6.gxh6 Lxh6 7.Se4 Lf8 8.h6 Lxh6
9.Sxd6+ Ke7 10.Se4 Le3 11.d6+
Kd7 12.Kxe5 1-0

En fengslende konge
Man skulle tro det burde være forbeholdt de svakeste offiserene å blokkere
kriminelle bønder. Men den gang ei,
noen ganger er majestetisk involvering
på sin plass.
Eugenio Torre - Anthony Miles
Amsterdam 1977
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Svart har fordel i form av mer aktive
brikker, og kan se fram til å angripe
hvits svake bønder. Hvis det hadde vært
hvit i trekket vil han nok ha spilt Dd3-c4
for å utfordre dronningen på d5. Man
kunne derfor tenke seg at svart skulle
spille det profylaktiske 30…b5. Etter
dette vil svart utvilsomt stå bedre, men
siden dronningen står værfast på d5 for
å stoppe den kriminelle, er det vanskelig
å komme videre. Svart velger en sterkere
fortsettelse.
30...Tg4! Svart truer matt på g2. Dersom hvit nå hadde spilt 31.g3, ville svart
spilt 31…b5! og deretter fortsatt med
32…h5! for å angripe den nye svakheten. Som regel er det viktig å ha færrest
mulig svakheter, og av den grunn velger
hvit sitt neste trekk. 31.Td2
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Hva nå? 31...De4! Svart bytter dronninger. Ved første øyekast ser det ut
som en vanvittig avgjørelse, for den
hvite bonden slipper løs. Men Miles har
full kontroll.

32.Dxe4 Txe4 33.d5 Heller ikke 33.Kf2
ville hjulpet nevneverdig, for svart kunne
holdt hvits konge avskåret etter trekkene
33…Kf8 34.Kf3 f5 og det er ingenting
hvit kan gjøre mot at svart spiller kongen
nærmere hvits d-bonde.
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33...Kf8! Dette var Miles’ idé. Kongen
kommer akkurat i tide til å stoppe hvits
d-bonde, og når den jobben er gjort, kan
svarts tårn fritt angripe hvits svakheter.
34.d6 Ke8! 35.Tc2 Hvit forstår at
eneste sjanse er å forsøke på aktivt motspill, men det er allerede for sent. Ved
nøyaktig spill avgjør Miles. Etter 35.d7+
Kd8 kan svart plukke med seg bonden
når det passer ham med Te4-e7.
35…Tb4! Alt er nå duket for innhøstingen. 36.Tc7 Txb3 37.Te7+ Kf8 38.Tc7
Ke8 39.Te7+ Kd8! Svart går naturligvis ut av trekkgjentakelsen. 40.Kf2 a5
41.Txf7 a4 42.Txh7 Txb2+ 43.Kf3
a3 44.h4 Tb6! Svarts a-bonde går rett
i mål. 0–1

Blokade i midtspillet
I midtspillet skulle man tro at kongen
må holde seg langt unna blokadeoppgaver. Bør ikke en slik oppgave være
forbeholdt noen av dens mindre viktige
undersåtter? Vel, det er ikke riktig så
enkelt. Noen ganger må faktisk kongen
gjøre noe av arbeidet på egen hånd.
Følgende gamle åpningsvariant har
blitt gjentatt av den danske storspilleren
Bent Larsen.

Von Heydebrand - Jakovljev
Berlin 1842
1.e4 e5 2.f4 Sukk! Hvorfor er det ingen
som spiller kongegambit lenger? (Kun et
par minutter etter jeg skrev denne kommentaren spilte Magnus kongegambit
mot Wang Yue i Bazna Kings.)
2…exf4 3.Sf3 Le7 4.Lc4 Lh4+
5.g3!? fxg3 6.0–0 gxh2+
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Hvits konsept ser ut som det reneste
vanvidd, men faktisk har hvit allerede
overtaket. 7.Kh1! Kongen gjemmer seg
bak svarts fribonde. I filmen Speed fra
1994 ble slike gisselsituasjoner løst under parolen ”Skyt gisselet”, men i sjakk
er dette heldigvis ikke mulig og svart kan
ikke skyte skjoldet på h2. Faktum er at
hvit står helt trygt bak svarts fribonde.
Partiet fortsetter i typisk stil for denne
tidsepoken. 7…Lf6 8.Se5 Lxe5 9.Dh5
De7 10.Txf7 Dc5 11.Tf8+ Ke7 12.d4
Dxc4 13.De8+ Kd6 14.Dxe5+ Kc6
15.Sa3 d6 16.d5+ Kc5 17.Le3+
Kb4 18.c3+ Ka4 19.b3+ Kxa3
20.Lc1# 1–0
Nå tenker du kanskje at dette er en ganske uvanlig strategi. Den gang ei. Dette
er en standard måte å forsvare seg mot
bondestormer.
Silvia Collas - Andrei Sokolov
Cannes 1997
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I en sicilianer har hvit på imponerende
vis tryllet fram et voldsomt batteri i hlinjen. Sokolov lar seg imidlertid ikke
vippe av pinnen så lett.
24...h5! Simsalabim! Hvits angrep er
borte. Poenget er at 25.gxh6 besvares
kaldt og rolig med 25…bxc3! for etter
26.h7+ blokkerer den svarte kongen
hvits h-bonde i grevens tid med 26…
Kh8. I fortsettelsen fikk svart bremset
hvits angrepet tilstrekkelig, for så selv
starte et dødelig motangrep. 25...
dxe5 26.Se2 Dxc2! 27.Sg3 Ted8!
28.Lf3 Td3! 29.Sxh5 Df2 30.Tf1
Txf3! 31.Txf2 Txh3 32.Txh3 Lxe4+
33.Kg1 gxh5 34.Td2 Lc5+ 35.Kf1
Lg6 36.Td7 b3 37.Tc3 0–1
Man bør selvfølgelig være ytterst forsiktig
når man bruker kongen som blokadebrikke. En simpel sjakk er nok til å slå
i stykker blokaden, så selv om man er
trygg for sjakker forfra, er man utsatt for
både diagonalsjakker og sidesjakker. Vi
skal nå se hvordan Kortsjnoj temmer
Trollmannen fra Riga.
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Mikhail Tal - Viktor Kortsjnoj
Riga 1958
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23...g5!! Denne forsvarsressursen
hadde nok Tal oversett. 24.hxg6 Kg7
25.h4 Hvit får h-bonden med i spill
og håper at den en gang skal nå helt
fram til h6.
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Svart har fått bremset hvits angrep
betraktelig. Det er likevel ingen grunn
til å slappe av, for dersom hvit får enten
tårnet eller dronningen inn på syvenderaden, vil svarts forsvar bryte sammen.
For eksempel ville 25…Dh2? bli besvart

med 26.Db4! og den hvite dronningen
slipper inn i stillingen. Av den grunn
velger Kortsjnoj sitt neste trekk.
25…a5! I fortsettelsen kjemper hvit for
å bryte svarts frekke blokade. 26.Tg3
Db1+ 27.Kg2 Db7 28.h5 d4+
29.Le4 Lc6 30.Lxc6 Dxc6+ 31.Kg1
Dd5 32.Df4 De5

XABCDEFGHY
8-+-+-+-tr(
7+-+-+-mk-'
6-+-+pzpP+&
5zp-+-wq-+P%
4-+-zp-wQ-+$
3zP-zp-+-tR-#
2-+P+-zP-+"
1+-+-+-mK-!
xabcdefghy
33.h6+? Tal ser endelig en mulighet til
å bryte blokaden, og starter derfor med
en liten taktisk operasjon. Etter 33.Df3!
ville hvit fortsatt hengt med. 33...Txh6
34.Dxh6+ Kxh6 35.g7 Dxg3+! Tal
overså denne lille finessen. 0–1
Som konklusjon kan vi si at i sluttspillet må kongen ses på som en ressurs
og den må derfor gjerne delta aktivt i
blokadearbeid eller annet nevearbeid.
I midtspillet kan også kongen brukes
aktivt, men dette hører nok unntakene
til og man må være ytterst forsiktig.
Slår blokaden sprekker vil dette mest
sannsynlig få katastrofale følger.

Simen Agdestein
lynsjakkmester
Stormester Simen Agdestein var sterkest i årets NM
i lynsjakk under Landsturneringen i Fredrikstad.

Klasse mester/elite
1. Simen Agdestein, NTG
2. Torstein Bae, 1911
3. Jøran Aulin-Jansson, Asker
Klasse junior (U20)
1. Lasse Ø. Løvik, Asker
2. Johannes L. Kvisla, Stavanger
3. Øystein Aagedal Skage, Bergens
Klasse kadett (U16)
1. Odd M. Guttulsrud, 1911
2. Pål A. Hansen, Verdal
3. Sebastian Mihajlov, OSS
Klasse lilleputt (U13)
1. Johan-Sebastian Christiansen, Caissa
2. Johan Salomon, Nordstrand
3. Sherington Amarapala, Lørenskog
Klasse miniputt (U11)
1. Eskil E. Grønn, OSS
2. Ulrik Olsen, OSS
3. Sondre Merkesvik, Bergens
Klasse senior (over 60)
1. Lars Kjølberg, 1911
2. Jarl H. Ulrichsen, Trondheim
3. Øyvin Strand, Bergens

Best i lyn. Fra venstre Helsio Sousa (nr 6), Lars Breivik (nr 5), Jøran
Aulin-Jansson (nr 3), Torstein Bae (nr 2) og vinner Simen Agdestein.
Kjetil Stokke (nr 4) var ikke til stede da bildet ble tatt.

Klasse I (1750-1999)
1. Audurain Dogani, Fredriksstad
2. Pål Agdestein, Asker
3. Kenneth Einarsen, Akademisk
Klasse II (1500-1749)
1. Espen Sollum, Stjernen
2. Carl Aarnes, Nordstrand
3. Torbjørn Dahl, Hell
Klasse III (1250-1499)
1. Vegard Simensen, Kristiansund
2. Eirik Garnås, 1911
3. Helge Antonsen, Moss
Klasse IV (1000-1249)
1. Vegard Øverås, Sandnes
2. Christian Poppe, 1911
3. Olav Ivar Kjernlie, Fredriksstad

De beste i junior. Fra venstre Jon Kristian Haarr (nr 5), Even
Thingstad (nr 4), Johannes Kvisla (nr 2) og vinner Lasse Ø.
Løvik. Øystein Aa. Skage (nr 3) var ikke til stede da bildet
ble tatt.

Klasse V (under 1000)
1. Jørgen Smith Kristiansen, OSS
2. Sigve Hølleland, Masfjorden
3. Anton Amarapala, Lørenskog

45

Norges første sjakktrener
På 1960- og 70-tallet
hadde Rolf B. Solheim
(91) enorm suksess som
sjakklærer. I dag følger
han Magnus Carlsen på
laptopen.
Av Torstein Bae

Tidlig på 50-tallet flyttet Rolf B. Solheim
fra Majorstua til Oppsal på Oslos østkant. Det ble startskuddet for Oppsals
æra i det norske sjakklivet. I 1955 var
han med på å stifte Oppsal sjakklubb, og
fem år senere startet han med sjakkopplæring på Oppsal folkeskole. Allerede
i 1961 kom den første triumfen, da
skolelaget gikk til topps i NM.

han en fremragende pianist og bokser.
Halvorsen leide et rom i vårt hus, og det
var slik jeg kom inn i sjakken.
- På Lillehammer bodde også Kåre
Viken, som var norgesmester i turn.
Det ble min andre store interesse. På
30-tallet ble det mye turning og sjakk,
om hverandre, forteller Solheim.

Rolf Solheim er født og oppvokst på Lillehammer, og det var der hans livslange
interesse for sjakk ble vekket.

Ingen betaling
Turningen må være én grunn til at Solheim i dag er en utrolig sprek 91-åring.
Så sprek er han, at min første tanke ved
ankomst er om mine notater er feil – var
det 71 år? Men nei, Solheim bekrefter at
han har blitt 91 år, uten at han gjør noe
nummer ut av det. Rolf Solheim er en
beskjeden mann, uten de store fakter.
Men selvfølgelig er han stolt over det
han fikk til som sjakklærer. Det skulle
bare mangle.

- Jeg lærte sjakk av Halvor Halvorsen,
som var en kjent person på Lillehammer. Han var byens beste sjakkspiller,
og formann i sjakklubben. Dessuten var

- Fra starten var jeg opptatt av å skape
gode sjakkspillere, og det er nok én
grunn til at det gikk så bra. Kanskje
klarte jeg også å formidle min fascina-

sjon for sjakkspillet. Jeg har aldri fått
en krone i betaling. Min drivkraft var
interessen for å komme til bunns i
spillet. Den interessen har jeg fortsatt,
sier Solheim.

Heder fra NSF
Norsk Sjakkblad besøker Solheim i hans
leilighet på Lindeberg i Oslo, der han
har vært bosatt siden 1977. Vi har hengt
oss på Norges Sjakkforbunds generalsekretær Dag Danielsen, som er hos
Solheim på offisielt oppdrag. Tidligere i
år besluttet styret i NSF å tildele Solheim
forbundets hedersplakett, en hyggelig
anerkjennelse av hans innsats for sjakken. Dag Danielsen er selv et produkt av
Solheims virksomhet, i likhet med blant
andre broren Per (nå kjent advokat),
Robert Waagan, Øyvind Braaten, Øystein
Skar, Henning og Bjørn Egede-Nissen og
enda mange flere sterke spillere. Det
aller største talentet var nok Jon Bastiansen. Han var et talent av Magnus-kaliber,
sier Solheim, men døde dessverre bare
16 år gammel.

Rolf B. Solheim
• Sjakklærer på Oppsal fra 1960 til 1977
• Sju NM-titler med Oppsal folkeskole
(1961, 1968, 1972-75, 1977)
• Tre NM-titler med Skøyenåsen
ungdomsskole (1973-75)
• Nordisk mester med Oppsal i 1968
• Nordisk mester med Skøyenåsen 1975
Kilder: Norges Sjakkforbund 75 år og Nordisk
sjakk i 100 år (begge av Øystein Brekke)
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Rolf Solheim var en av Norges første
sjakktrenere, sammen med Bror Eeg,
som holdt til på Veitvet like ved. Fra 1960
til 1977 kunne Solheim notere seg for
sju NM-titler og to nordiske titler med
Oppsal folkeskole (senere barneskole)
og Skøyenåsen ungdomsskole. I 1977
flyttet han fra Oppsal, og da ble det
slutt på den faste kveldssjakken på
skolen. På det tidspunkt var han nok
også litt mett på sjakk. Det sier seg selv
at sjakken hadde tatt mye tid i disse 17
årene. Blant annet ”rettet” han mange
av barnas partier. Etter at Solheim hadde
gått gjennom spillene, fikk barna dem
tilbake, med Solheims grundige kommentarer.

Oppsals vinnerlag i NM for skolelag 1972. Fra venstre Jon Bastiansen,
Otto Mamelund, Eivind Hoverud, Dag Henning Larsen, Rolf Cohn, Tom
Sverstad og Henning Egede-Nissen. Lærer Solheim er tydelig fornøyd
med innsatsen.
Den 9. mai 1940 var Solheim forlagt i
Gamlebyen i Fredrikstad som befalselev.
Han husker godt at han klokken to
om natten ble vekket med beskjeden:
Stå opp. Det er krig, gutter! Samtidig
hørtes skuddene fra Oscarsborg da
Blücher ble torpedert. På slutten av
1930-tallet hadde han kommet til Oslo.
Han tok befalsskole og politiskole, før
han utdannet seg til gymnastikklærer.

Han ble lærer ved Hegdehaugen skole,
og deretter lærer ved idrettslinjen på
Linderud videregående skole. Som
lærer tok han gjerne med seg elever på
toppen av Glittertind og Galdhøpiggen.
Han er forsatt aktiv friluftsmann, om
enn i noe mindre grad enn tidligere.
Han har i svært mange år vært en ivrig
bruker av Østmarka. Hvis du trenger tips
om gode fiskevann i marka, er Solheim
mannen å spørre.

I dag følger han Magnus Carlsens partier
på en nylig anskaffet bærbar datamaskin. Han er både fascinert og imponert
over vårt sjakkgeni. Magnus er ikke så
redd for svake punkter, mener Solheim.
Han har merket seg at det ofte kommer
overraskende trekk – særlig med bøndene. Men det å følge med på Magnus
er ikke nok til å dekke hans sjakkbehov.
Sjakklubben ved Haugerud seniorsenter
ble startet av Frivillighetssentralen, og
der er det nå sjakk hver mandag fra
klokken 12 til 15. Solheim har en klar
oppfordring til alle seniorer: - Vi vil
gjerne ha flere spillere!

Solheim med tidligere elev og nåværende
generalsekretær Dag Danielsen
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Løsninger
Oppgavene står på side 27.
Oppgave 1
Bjarke B. Sahl Sondre Waage Tofte
Runde 1, klasse elite

Oppgave 2
Andreas Moen Stig K. Martinsen
Runde 8, klasse elite

Oppgave 3
Nicolai Getz Carl Fredrik Ekeberg
Runde 9, klasse elite

XABCDEFGHY
8r+lwqr+k+(
7zpp+nvlp+-'
6-+p+-+pzp&
5+-+p+-+n%
4-+-zP-+-+$
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8-+-+-+-tr(
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XABCDEFGHY
8-+-+-trk+(
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Oppgave 4
Odd Martin Guttulsrud Katrine Tjølsen
Runde 7, klasse junior

Oppgave 5
Brede Kvisvik Edwin David
Runde 9, klasse mester

Oppgave 6
Bjarke B. Sahl Carl Fredrik Ekeberg
Runde 5, klasse elite

XABCDEFGHY
8-+-+-trk+(
7+l+q+-+-'
6pzp-+-vL-zp&
5+-+-+-+Q%
4-+p+-+-+$
3+-+-+-+-#
2PzP-+-+PzP"
1+-+-+R+K!
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XABCDEFGHY
8-+r+-+-+(
7+-+-+kvlp'
6q+-+psnp+&
5zPp+pvL-+-%
4l+-wQ-zP-+$
3+-+-zP-zPP#
2-tR-+-+-mK"
1+R+-+L+-!
xabcdefghy

13.Sxd5! Vinner en bonde, siden
13...cxd5 14.Lc7 fanger dronninga.
Partiet fortsatte 13...Sxg3 14.Sxe7+
Dxe7 15.fxg3 Dd6 16.Kh2 Txe3
17.Dd2 De7 18.Lc4 Kg7 19.Se5
Sxe5 20.dxe5 Dxe5 21.Txf7+ Kh8
22.Dd8+ De8 23.Df6+ 1–0

XABCDEFGHY
8r+-+-+k+(
7+p+-+pzp-'
6-wq-+pzP-zp&
5+-+-sN-+P%
4-+P+-+-+$
3+-+-+-+-#
2-vLK+-+Q+"
1tr-+-+-+R!
xabcdefghy

Juniormester Tjølsen avgjorde med et
elegant dronningoffer: 39...Dxb2+!
40.Kxb2 T1a2+ 41.Kc3 Txg2 0–1
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Hvit vinner en bonde med 32.Txf7+!
Hvis kongen slår tårnet, følger avdekkeren Sb6+. Partiet endte 32...Kh6
33.Txa5 Te4 34.Sf6 Te1+ 35.Kh2
Sxe5 36.Txe5 1–0

Kvisvik har lenge hatt overtaket, men
David snudde partiet med det vakre
34...Dg7! Hvits løper er bundet og
svart truer både matt og løperen. Hvit
ga opp. Med dette rykket David opp til
eliteklassen. 0-1

34.Lxh6! fikk svart til å resignere. Etter
34...gxh6 vinner 35.Dg6+ Kh8 36.f7!
med snarlig matt. 1-0

Bjarke Sahl stod for flere pene trekk
i årets NM. Her avgjorde han med
45.Dxa4! 1-0

Minneord
Magne Svendsen til minne
Magne Svendsen, leder og kasserer i
Lillestrøm sjakklubb, gikk stille bort
mandag 2. august 2010. Klubben vår
kommer ikke til å bli den samme etter dette.
Magne var med på å gjenopplive Lillestrøm sjakklubb på starten av 80-tallet,
og var den som i størst grad sørget for
at spillekveldene kom i ordnede former
igjen. I de aller fleste årene etter dette
satt han som klubbens leder.
Magne var en samvittighetsfull person
som mer enn gjerne påtok seg ansvar for
at ting var på stell. Som turneringsleder
var det viktig for ham at alt gikk rett og
rettferdig for seg. Som lagleder passet
han på at vi alltid befant oss på rett sted
til rett tid når det var lagkamp. I det hele
var han en viktig bidragsyter som la ned
et stort arbeid for klubben. I 2007 ble
han tildelt forbundets hedersplakett for
sin innsats.
Magne var en skarp spiller som på sitt
beste oppdaget og utnyttet selv de minste
feil motstanderen gjorde. Å ha vunnet
over en ung Magnus Carlsen på Gausdal
i 2000 var nok en fjær i hatten, men den
beste turneringsinnsatsen hans var vel
Landsturneringen i Fredrikstad i 2003,
der han kom på 11. plass i klasse 2,
langt høyere enn ratingen hans skulle
tilsi.
Magne var kreativ og analytisk, både på
og utenfor brettet. Han var kunnskapsrik og politisk engasjert, alltid oppdatert
om hva som skjedde i verden, alltid
med ideer om hvordan verden kunne
bli et bedre sted å leve. Spesielt var

han opptatt av rettferdighet,
menneskerettigheter og menneskers kår i de mange land.
Han var medlem av en rekke
organisasjoner som delte hans
verdier. Vi har hatt mange diskusjoner med Magne, om alle
mulige emner, også langt unna
sjakkens sfære.
Magne var en del av sjakkmiljøet
så lenge at han kjente sjakkspillere fra hele landet. Etter hvert
som helsen forhindret ham i å
delta i så mange turneringer,
opplevde vi andre ofte at folk
brydde seg, og spurte hvordan
det gikk med ham.
Magnes bortgang skaper et tomrom og et vemod som vi kommer
til å kjenne i flere år fremover. Vi
vil gjøre vårt beste for å hedre
hans minne.

Magne Svendsen Magnus Carlsen
Gausdal 2000
1.e4 c5 2.c3 d5 3.e5 Sc6 4.d4 e6
5.Sf3 Db6 6.Le2 cxd4 7.cxd4 Sge7
8.Sc3 Sf5 9.Sa4 Da5+ 10.Ld2 Lb4
11.Lc3 Lxc3+ 12.Sxc3 Db6 13.Lb5
Ld7 14.Lxc6 Lxc6 15.Dd2 0–0
16.0–0 Tac8 17.g4 Se7 18.h4 Dd8
19.Kg2 f5 20.g5 Le8 21.Th1 Lh5
22.Se2 Sc6 23.Sf4 De8 24.Tag1 Df7
25.g6 Lxf3+ 26.Kxf3 hxg6 27.Sxg6
Tfe8 28.h5 Se7 29.Sf4 Kh7 30.Tg2
Tc6 31.Thg1 Tg8 32.Tg6

I takknemlighet,
Lillestrøm sjakklubbs medlemmer

Tgc8 33.Sh3 Dg8 34.Txg7+ Dxg7
35.Txg7+ Kxg7 36.Dg5+ Kf7
37.Df6+ Ke8 38.Sg5 Kd7 39.h6

XABCDEFGHY
8-+r+-+-+(
7zpp+ksn-+-'
6-+r+pwQ-zP&
5+-+pzPpsN-%
4-+-zP-+-+$
3+-+-+K+-#
2PzP-+-zP-+"
1+-+-+-+-!
xabcdefghy
1–0
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Norsk Sjakkblad
gratulerer
med dagen
SEPTEMBER
85 år
26.9

Karsten Hansen, Hønefoss

75 år
14.9
14.9
25.9
17.10

Kjell Hadland, Sandnes
Bjørn Henningsen, Longyearbyen
Leif Kverndal, Stjernen
Olav Skjæveland, Strand

24-26. Kristiansand Open NVGP
5 runder langsjakk. Info: Harald R. Hansen, haraldrh@gmail.com

OKTOBER
8-10. NM for klubblag, Drammen
6 runder langsjakk. Info: Øystein Brekke, oeystei@online.no
15.-17. Harstad Open NVGP
5 runder langsjakk. Info: Nils-Jakob Schjelderup, njs@harstad.online.no
16-17. NM i hurtigsjakk for seniorer, Tønsberg
Info: Gunnar Bue, gubue@c2i.net
22-24. Sandefjord NVGP (se annonse side 2)
5 runder langsjakk. Info: Pål Farmen, pal.farmen@broadpark.no

70 år
16.9
16.9
5.10

Arve Frydenlund, Hønefoss
Arild Larsen, Lillehammer
Ragnar Harald Hoen, OSS

60 år
19.9
14.9
16.9
5.10
10.10
11.10

Olav K. Fredriksen, SK 1911
Martin Strømme, Vålerenga
Sergej Salimdzanov, Nittedal
Asbjørn Langmyr, Elverum
Hans Hovden, Kirkegata
Helge Jansson, Fredriksstad

NOVEMBER
5-7. Eliteserien, 1. helg
Info: Norges Sjakkforbund, sjakkfor@online.no
6-7. Seriesjakken, 1. helg
Info: Norges Sjakkforbund, sjakkfor@online.no

Brekke æresmedlem

50 år
14.9
26.9
29.9
30.9
10.10
18.10

Dan Celius, Longyearbyen
Harald Heggelund, Hammerfest
Ivar Mikalsen, Alta
Roar Grande, Kongsberg
Jan B. Wilsbeck, OSS
Henrik Aas, Nittedal

40 år
25.9 Ole Morten Persen, Modum
14.9 Øyvind Sørlie, SMPOAÅ

Øystein Brekke (til høyre) ble utnevnt til æresmedlem i Norges Sjakkforbund på sommerens kongress i Fredrikstad. Her får han beviset
av president Jøran Aulin-Jansson. Mer om dette i neste nummer av
Norsk Sjakkblad.
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Rolig NSF-kongress
Norges Sjakkforbunds 89. kongress
ble avholdt i Fredrikstad 4. juli. Det
ble som ventet et rolig møte, uten de
store debatter.

kontingent ble ikke vedtatt.
Forslag om opprettelse av klasse nestor
(70 år og eldre) i Landsturneringen ble
ikke vedtatt.

Dette ble bestemt:
Budsjett 2011: Elo-avgift ble satt opp fra
25 til 30 kr. Medlemskontingenten ble
holdt uendret (400 kr for voksen).
Øystein Brekke ble utnevnt til æresmedlem i Norges Sjakkforbund.
Forslag om familierabatt på medlems-

Forslag om endring av eliteklassen/
mesterklassen i Landsturneringen.
Her ble det en del debatt. Styret hadde
foreslått at ratingkravet for å være
kvalifisert for eliteklassen ble hevet til
2400 (nå 2300), og at det ble innført
en ny klasse “mester kandidat” (rating
2200-2399). Etter en del innlegg ble det
i stedet vedtatt at man beholder dagens

system (altså ingen kandidatklasse),
men at ratingkravet for elite heves til
2350 med virkning fra 2011.
Landsturneringen 2012 ble tildelt SK
Caissa i Sandefjord (som tidligere hadde
fått opsjon på mesterskapet). Landsturneringen 2011 arrangeres av SK 1911 i
Oslo (se annonse side 2).
Det ble gjenvalg på nesten hele styret.
Eneste nye styremedlem er Kristian
Trygstad, som erstatter Carl Peter Kirkebø. Hele styret ser du på side 3.

Hvem bestemmer?
Delegater på Kongressen 2010
Oslo og Omegn
1

1 1

2

Østfold
Hedemark og Oppland

2

Buskerud

2
19

1

Telemark
Agder
Rogaland

7

Sør-Trømdelag
Troms og Nordre Nordland

8

Sjakkontoret har sendt oss følgende
oppsummering fra NSFs kongress:
På årets kongress møtte det fram 36 delegater med stemmerett. De aller fleste
av disse var fra Østlandet: 19 fra Oslo og
omegn sjakkrets og 7 fra Østfold.
Sju av landets kretser sendte ikke representanter. Landets tredje og femte
største klubb sendte ingen delegater,
de kunne ha stilt med fire hver.

Forholdet mellom alder på medlemmer og alder på delegatene til
Kongressen 2010

7
6
5

antall delegater
aldersfordeling medlemmer

4
3
2
1
0
20-24 25-29 30-34 35-39 40-44 46-49 50-54 55-59 60-64 65-69 70-74 75-79 80-84 85-89

51

Returadresse:
Norges Sjakkforbund
Sandakerveien 24 D
0473 Oslo

Fine plastbrikker i normal størrelse.
Passer til privatpersoner og skolesjakk.
Kongehøyde: 9,6 cm

Rullebrett i plast og tøy. Krøller
lite. Brune og hvite ruter, med
koordinater. Veldig fint til
skolesjakk.

Pris: kr. 50,–

Størrelse: 50x50 cm

Pris: kr. 25,–
Bestillinger sendes til:
Sjakkontoret
Sandakerveien 24 D, 0473 Oslo
E-post: sjakkfor@online.no
Telefon: 22 15 12 41

Bestillinger sendes til:
Sjakkontoret
Sandakerveien 24 D, 0473 Oslo
E-post: sjakkfor@online.no

Bestillinger sendes til:
Sjakkontoret
Sandakerveien 24 D, 0473 Oslo
E-post: sjakkfor@online.no

Bestillinger sendes til:
Sjakkontoret
Sandakerveien 24 D, 0473 Oslo
E-post: sjakkfor@online.no
Telefon: 22 15 12 41

Pris: kr. 20,–
Pris: kr. 20,–

Pris: kr. 195,–

Meget pen og praktisk tøypose med
USF-logo. Passer både for lokallag
og privatpersoner. Finnes i lilla.

Meget pen og praktisk tøypose med
USF-logo. Passer både for lokallag
og privatpersoner. Finnes i lilla.

Kongehøyde: 9,6 cm

til å ha et sett brikker i

til å ha et sett brikker i

Flotte trebrikker til klubber og
privatpersoner. Kan brukes i alle
typer turneringer. Nesten prikklike
de klassiske Staunton-brikkene.

Bestillinger sendes til:
Sjakkontoret
Sandakerveien 24 D, 0473 Oslo
E-post: sjakkfor@online.no
Telefon: 22 15 12 41

